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،  ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد ان ال إله إال هللا وحده ال شريك   ،إنه من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه} له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

عمران:َّ ٍّ ٌّ ٰى آل  ]سورة   جم  يل ىل مل خل}  [102{ 
 يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

 ىي }   [1{ ]سورة النساء:ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي
 حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

 [.71- 70]سورة األحزاب:{  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت

 شدددر األمور  د  ا    ملسو هيلع هللا ىلصأما بعد: فإن أصددددحل اثدكت ب اب خ  اهل ا دد  دد  مد  
   بل  دثة بدعة  بل بدعة ضاللة  بل ضاللة يف النار.

املسدددد قدم  دكنه القوو  أ ضدددد   م  هكق: فإن خ قد أعلم عباده أبمره  مراده  بني  م طر  بعد
 بني  م اثق ابآلايت املنهلات  اثجج   ،   دكنه الذد شددرعه  ألزله  اراهدداه للعبادا داكة  الرشدداد 

 اصددددددد  اه   بهالبالغة  الربا ني الدامغة فجعل بل ذلك لورًا كهدد به من كشددددددداء من عباده  ن أح
 َّ ٍّ}  للهددداكددة  ال وفدق رض مرضدددددددددددددددداادده  ا نددة، فقددال عز من قددا ددل يف ب ددابدده الع دم

]سددددددورة   {يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 ال كقبل خ دكًنا   ، [،   ا بدنه خ يف ب ابه الكرو أن الدكن املقبول عنده  و اإلسدددال 89النحل:
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 حدددذرأ  أبل  يف ال حدددذكر  ال نبدددده من   ،  غهله  ال كقبدددل أحدددًدا من القددده اب غا غهل  دددذا الددددكن
لوا لعمة خ اليت ألز ا  املشدددددددددددددربني  الذكن أ اوا الك اب من قبلنا   م الدهود  الن دددددددددددددار  الذكن بد

 علدهم بدلو ا ب رًا  م  املشدددددددددددربني  أ قعوا قومهم يف دار البوار ملهنم  بل  امل دددددددددددهل فقال اعاض:
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت}

 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك
 بني خ لنا أهنم   [30-28{ ]سورة ربرا دم:مي زي ري ٰى ين ىن نن

ل ر ا رض الذكن ألزل خ    ، ألز ا علدهم من الك ب  الرسدداالت أبدلو ا ب رًاملا بدلوا لعمة خ اليت 
علدهم اثق  ا د   ال ددددددالش  الرشدددددداد  دكن اثق   دا م خ رلده  رض اابا  دكنه اإلسددددددال  دكن 

 املنزل علدهم من عند خ  هل م فده من اخلال وحدد اخلالص ل ر ا رلدهم ل رة حسد  بغض  م  ملا  
ل داث يف ذلك   ابذ ا، د ا لو أن أ ل اإلسددددددال  ب ر ا مالهم  ابذ ا سددددددبدلهم الشددددددرب  ا ر      

 حص مس} املكددا ددد  اخلدددكعددة  قددد قص خ علدنددا من ذلددك الددذد فعلوه  قددالوه يف ب ددابدده العزكز

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 جل مك لك  حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ

 ىك مك لك اك يق ىققال اعاض: } [105{ ]سدددددددددددورة البقرة:خل  حل

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

 قال اعاض عن رغب هم يف رضددالل املسددلمني:    [109{ ]سددورة البقرة:جت هب مب  خب

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف}
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  ذا الذد بالوا ك منوله  أيملوله  و رضدالل أ ل اإلسدال  عن ما  [69{ ]سدورة آل عمران:مل
رهبم حىت ك بعوهنم علا دكنهم البددداطدددل  مل هم العوملددداء  عبدددادة األحبدددار  لزل رلدهم من اثق من  

عما كشددربون علًوا   ´  الر بان  عدسددا بن مرو  ال ددلدب  العداذ اب  من د ن خ رب العاملني

 جن ىميم مم خم حم جم  يل ىل مل خل} ™  ، فقال خ ببهلًا

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن

 بالوا ك معون يف ربون النيب   [120البقرة:{ ]سددورة ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
ابسدددددددددددددد قبدال بددي املقددع  قدالو الدو  اابع قبل ندا  غدًدا ك بع دكنندا  لكن خ ملعدل طمعهم  دذا  ملسو هيلع هللا ىلص

 سرااًب ذا ًبا أدراج الرايش فأمر لبده ابس قبال الكعبة بدي خ اثرا   ال حول عن بدي املقدع. 
لعبارات اليت اباألمة    اعهم  أذاي م من منافق   ذهأاب   كدا نونأ ل الك اب  املشربني    فإن

لذلك   اإلسال   بان  جتاه  الدكندة  بواملبا م  القدا   عن  املسلمني  اهلهم  قلوب  يف  اثق   د  
اإلضالل أثر يف سقوط األلدل  يف أكدد املشربني  ال كزال  ذا اإلضالل من املنافقني  أذايل  

دكنهم ادرجيدًّا علا مراحل من اإلضالل ابلدعوات املهلة املشربني لدخرملوا أ ل ملة اإلسال  من 
ال دكن مسا د  احد   و اإلسال ،   ما  و ر  ،  اليت ادعو رض اوحدد األداين  دعوة األداين السما كة 

ضالل مبني مال قو م: رن الناع جيوز  م اابا   األداين  دعوة  حدة األداين    دعوة املسا اة بنيرن  
 ا م ون مقبول يف زعمهم عند خ  دعو الاالثة الدهودكة  الن رالدة  اإلسال   ككأد دكن من األداين  

متاًما    اإلسال   أ ل  مال  مؤمنون  الدهودكة  الن رالدة  أ ل  ا نةأن  داالون  املسلمني   أهنم  مال 
 الك الدعوات ضالل ال ركب فده  الب  علا املسلمني دكنهم لهلد  م يف   ،   املوحدكن اثن اء

البعض    عند  املهلة غهبه  عذابه يف أر ملنهم،  لألسف  ملدأ صد   ذه الدعوات    سخط خ 
،  بغهل علم  ال  د   ال ب اب منهل من خ  ك ل  ون مبال  ذا أ  كع قد ن به   ا  املسلمنيعو   من

ال   بذبوا   ذلك بعدما أفسد أ ل الك ابني الدهود  الن ار  الدكن الذد ألزل رلدهم   و اإلس
ألز لو م  الرسل  ق  الذد  رلدهم أصب  شرًبا    ل أفسد ا دكنهم  اا ل وا فده حىت أصب  دكًنا غهل 
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 لكن خ بني أن الدكن عنده املقبول  و اإلسال  الذد شرعه  اراهاه    ،   االً ا  اع قادا ابطاًل 
:  ¸  قال  ما  صا م خ به فده، للعباد  ألزله علا رسله لدبلغوه رض قومهم لدعملوا به  ك بعوا أ امره   

 ىت  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ}
 لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت

: ¸  قال  عىن اإلميان  الك ر االا ال   نا مب  [19{ ]سورة آل عمران:يك ىك مك

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ}

 يت  ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ 

ِرْاَباٌر ِمَن   »قال ابن باهل يف ا سهله    [253{ ]سورة البقرة: يث ىث نث مث زث رث 
ُ ِبِه يف  ِسَو   َأَحٍد ِمْن كَدْقبَدُلُه ِعْنَدُه  ِدكَن  اَل اَّللِه اَدَعاَض أِبَلهُه   ْساَلِ ، َ ُ َو اا َِباُ  الرُُّسِل ِفدَما بَدَعاَدُهُم اَّلله اإْلِ

دَع ال ُُّرحِل رِلَْدِه ِراله ِمْن مِلَهِة ُ َمهدٍ ‘   ُبلِ  ِحنٍي، َحىته ُاِ ُموا مبَُحمهدٍ  ، َفَمْن َلِقَ   ‘   ، الهِذد َسده َجَِ
أد أن خ اعاض ال كقبل غهل   (1) « ا َغهْلِ َشرِكَعِ ِه، فَدَلْدَ  مبُ َدَقبهلٍ بِدكن َعلَ  ‘  اَّللهَ بَدْعَد ِبْعاَِ ِه ُ َمهًدا 

الدكن الذد أرسل به الرسل َجدعهم  أمر م إبقام ه  بدعوة الناع رلده   و اإلسال  الذد ك همن  
 عبادة خ الواحد القهار  حده ال شركك له  لبذ الشرك   ،ال وحدد اخلالص    االس سال  ألمر خ

ل حاسد م  اثق  يف  فاا ل وا  العلم  ملاء م  ما  بعد  من  رال  دكنهم  اا ل وا يف  عنه،  ما   البعد 
املسلمني  من  ا لة رضالل  الدهود  الن ار   من  الك اب  أ ل  ك عله   اباغههم  ادابر م  ما 

 وحدد رض شربهم رمنا  و حسًدا من عند أل سهم من بعد  حتركف  رفساد دكنهم  راراملهم من ال
ما ابني  م اثق  قد لبذ ا ب اب خ  راء ظهور م بأهنم ال كعلمون  اابعوا ما ا لو الشداطني علا 
ملك سلدمان  ما ب ر سلدمان  لكن الشداطني ب ر ا  قد حذرأ خ منهم بل اثذر يف ب ابه  

 مع قدا م الشربدة  ،  ̧  من ب ر م اب   أقوا م الك ركة علا خ  ملسو هيلع هللا ىلص الكرو  علا لسان رسول خ  

 
 ( 25/ 2( »تفسري ابن كثري« ) 1) 
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ال عن  بعدما حرفوه  الدكن  السموات  األرض رب    وحددالوثندة يف  ال حد  اب  رب   اإلميان 
  العاملني.
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 على اليهود والنصارى ابلكفر   ¸ حكم للا 

 كتاب للا ورسوله لولعنهم ألقواهلم الكفرية وتكذيبهم 
 

 قد بني خ لنا ب ر م يف غهل ما موضع من ب ابه الكرو  أاربأ عن أفعا م الشربدة  أقوا م  

 خم حم جم يل ىل  مل خل}   الك ركة فقال اعاض يف سورة آل عمران عن الدهود
 يه  ىه  مه جه ين  ىن من خن جنحن يم  ىم مم

 جض مص خصقال اعاض: }  [181عمران:{ ]سورة آل  مي خي حي جي

 مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع جع  مظ حط خضمض حض

 [64{ ]سورة املا دة:جمحمهس هل مل خل حل جل مك لك خك حك 

الدهود أكًها عن  اعاض   رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك }   قال 

املا دة:مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن اعاض مبدًنا ب ر   [61{ ]سورة   قال 

 نن من زن}  الدهود  الن ار  يف اع قاد م املشابة الع قاد املشربني من قبل

 حئخئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن

 هت مت حتخت جت مبهب خب حب جب هئ مئ

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
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 معجغ جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس

ال وبة:خف حف جف مغ ا سهل   [31-30{ ]سورة  قال صاحب 

ال أ كل  ري ٰى ين ىن نن من زن}   ¬    اسن 

»َجلة مب دأة، سدقي ل قركر ما مر من عد    [30{ ]سورة ال وبة:مث نيىي مي زي
 (2)املشربني«سلك يف بذلك  ال  امهم رميان أ ل الك ابني اب  سبحاله،  

 ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي مي خي  حي}   قال اعاض يف سورة املا دة عن ب ر الن ار 

 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 نث  مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب

 [72]سورة املا دة:{ ىث

اَر ،  ِفَرحِل  بَِ ْكِ هِل َحاِبًما  اَدَعاَض كَدُقوُل :  يف ا سدددددددددهله ¬ قال اثافظ ابن باهل اْلَمَلِكدهِة  ِمَن  النه دددددددددَ
ُ ورِكهِة،  َ اْلدَدْعُقوبِدهِة  ُهْم  قَاَل  ِ هْن  َ النُّسدددددددددْ دَ   أبَِنه  ِمندْ ُ، ُ َو اْلَمسدددددددددِ َ اَدَقدهَع َ اَدنَدزهَه  قَدْوِ ِْم َعْن  اَّللهُ اَدَعاَض اَّلله

 (3) َبِبهلًاُعُلوًّا  

 يك  مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث}   قال خ اعاض يف سورة املا دة

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن  ممرن ام يل ىل مل

 [ 73{ ]سورة املا دة:يي ىي ني مي

 
 ( 390/  5( »تفسري القامسي = حماسن التأويل« ) 2) 

 157/ 3« ( »تفسري ابن كثري3) 
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،  َمَع  ِرَ نَْيِ  َ أُمهُه  اْلَمِسدَ   مَلْعِلِهُم  يف  لَدزََلْي  قَاَل السُّدِ د َ َغهْلُُه:   َثاَلثٍَة  َ ِلَت  (  6اَّللهَ )َفَجَعُلوا  اَّللِه
ُ اَي ِعدَسا ا ْبَن َمْرَوَ هِبََذا ااِلْعِ َباِر، قَاَل السهدِ دُّ: َ ِ َ  َبَقْولِِه اَدَعاَض يف آِاِر السُّوَرِة: }َ ِرْذ قَاَل اَّلله

ُذ ِن َ أُمِ َ  ِرَ نَْيِ ِمْن ُد ِن اَّللِه قَاَل ُسْبَحاَلَك{ اآْلكََة ]اْلَما َِدِة:أَأَْلَي قُدْلَي لِلنه   [.116اِع ابِه
ُ اَدَعاَض: }َ َما ِمْن رَِلٍه ِرال رَِلٌه َ اِحٌد{ َأْد: ُ أَْعَلُم. قَاَل اَّلله ًدا،    َ َ َذا اْلَقْوُل ُ َو اأْلَْظَهُر، َ اَّلله لَْدَ  ُم َدَعدِ 

دِع اْلَكا َِناِت َ َسا ِِر اْلَمْومُلوَداِت.َبلْ    ُ َو َ ْحَدُه اَل َشرِكَك لَُه، رَِلُه َجَِ
ااِلْفتَِ  ِمْن َ َذا  َأْد:  كَدُقوُلوَن{  كَدندْ َدُهوا َعمها  ًدا: }َ ِرْن َلَْ  َ ُم َدَهدِ  َ ُْم  ُم َدَوعِ ًدا  اَدَعاَض  قَاَل:  اِء ُُثه 

ُهْم َعَذاٌب أَلِدٌم{ َأْد: يف اآْلِاَرِة ِمَن اأْلَْغاَلِل َ النهَكالِ َ اْلَكِذِب    قال   (4)   }لََدَمسهنه الهِذكَن َبَ ُر ا ِمندْ
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب}  اعاض يف سورة البدنة 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مغ جغ مع جع حطمظ
 [ 6-4البدنة:{ ]سورة مه جه ين ىن من حنخن جن يم

اْلُمنَدزهَلِة  اَّللِه  َلُكُ ِب  ْاربُ اَدَعاَض َعْن َمآِل اْلُ جهاِر، ِمْن َبَ َرِة أَْ ِل اْلِكَ اِب، َ اْلُمْشرِِبنَي اْلُمَخالِِ نَي  
ُْم كَدْوَ  اْلِقَداَمِة }يف َأِر مَلَهنهَم َااِلِدكَن فِ اَّللِه  َ أَلِْبَداِء   َها  اْلُمْرَسَلِة: َأهنه دَها{ َأْد: َماِبِانَي، اَل ُُيَوهُلوَن َعندْ

ُ َ َذرَأََ ا  ( 5) َ اَل كَدُز ُلوَن }أُ لَِلَك ُ ْم َشرُّ اْلرَبِكهِة{ َأْد: َشرُّ اخْلَِلدَقِة الهيِت بَدرَأََ ا اَّلله
ب ار  لكن بان منهم مؤمنني  ب ار  غلب   ملسو هيلع هللا ىلص لد  بل أ ل الك اب من قبل بعت النيب  

أله ال    ß  الك ر علا أبار م لبعد م عن الدكن املنزل من عند خ  م علا ألبدا هم  قد أارب خ
 ُّ َّ ٍّ}  كقبل أد دكن غهل اإلسال  الذد ألزله للعباد فقال اعاض يف سورة آل عمران

{ ]سورة آل مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 
 158/ 3( »تفسري ابن كثري« 4) 

 457/ 8( »تفسري ابن كثري« 5) 
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 رن مم ام يل ىل مل يك ىك}  اض يف سورة الكهف قال اع  [85عمران:
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 [ 106-103{ ]سورة الكهف:جس مخ جخ مح جح مج حج مث

عن م عب بن سعد بن أيب  قاص، قال: سألي أيب: }قل  ل لنبلكم ابألاسركن أعماال{، 
،  أما الن ار   -   ‘ -أ م اثر ركة؟ قال: ال،  م الدهود  الن ار ؛ أما الدهود فكذبوا  مًدا  

فك ر ا اب نة،  قالوا: ال طعا  فدها  ال شراب.  اثر ركة الذكن كنقهون عهد خ من بعد مدااقه. 
قال ُيىي     (7)  قال عبد خ بن عباع:  م الدهود،  الن ار     (6) بان سعد كسمدهم: ال اسقني

أ ل   صنعا{  م  ُيسنون  أهنم  ُيسبون  الدلدا   م  اثداة  يف  سعدهم  ضل  }الذكن  سال  :  بن 
أصحاب      (8)الك اب  كعين:  أعماال{،  ابألاسركن  لنبلكم  }قل  ل  سلدمان:  بن  مقاال  قال 

 ( 9)ال وامع من الن ار 
  ا  و خ اثكدم اثسدب رب السماء  األرض  من فدهن خيربأ حبكمه أله ال كقبل أد عمل  

بل جيعل ما سواه  باًء مناورا ال  زن له  ال قبول لدكه  ،  من العباد غهل الذد شرعه يف دكنه اإلسال 
ه لعباده يف األرض لددالوا فده  كؤمنوا  فإن خ شر   ذا الدكن للعباد  ألزله علا رسله حىت كبلغو 
 به  كع نقوه ألن خ اراهاه  م دكًنا  سو  ُياسبهم علده.

 
 

 
 425/ 15(، وابن جرير 11313والنسايئ يف الكربى )(، 4728بنحوه خمترًصا، والبخاري ) 413/  1( أخرجه عبد الرزاق 6) 

 210/  5، وتفسري البغوي 200/ 6( تفسري الثعليب 7) 

 210/ 1( تفسري حيىي بن سالم 8) 

 604/ 2( تفسري مقاتل بن سلامين 9) 
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 إن للا خيلق العباد حني خيرجوا من بطون أمهاهتم مسلمني 
 شرعه هلم  ي عنده الذ ي على دينه املرض

 

 خس  جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت ختقال اعاض: }
 مع  جع مظ  حط مض خض حض جض خصمص حص مس

 [.30]سورة الر  :{ جغ

يف ا سهل اآلكة الكرمية عن ابن عباع  ربرا دم النخع   سعدد   ¬   حكا اإلما  ابن باهل
{ أد   حص مس خس : }قال اعاضبن ملبهل  جما د  عكرمة  ق ادة  الهحاك  ابن زكد  

 لدكن خ  
وُل ِخ   ¢ عن أيب  ركرة  بسددددددددددددنده حدكت  (10)البخارد أ رد  ِمْن  : َما ‘ قَاَل: قَاَل َرسددددددددددددُ

الِِه ، َبَما ادُ  رَالِِه ، أَْ  مُيَجِ سدددددددددددددَ َ ُج اْلَبِهدَمُة  َمْوُلوٍد ِراله كُوَلُد َعَلا اْلِ ْ َرِة ، فَأَبَدَواُه كُدَهوِ َدالِِه ، أَْ  كُدَن دددددددددددددِ  ندْ
وَن ِفدَها ِمْن مَلْدَعاَء ، ُُثه كَدُقوُل: } ِفْ َرَت ِخ الهيِت فَ  َها ال هَبِدَمًة ََجَْعاَء ، َ ْل حتُِسددددددددددددددُّ  ََر النهاَع َعَلددْ

كُن اْلَقدِ ُم {  اَدْبِدكَل خِلَْلِق ِخ َذِلَك الدِ 
وَل خِ حدكت بسددددددددنده   (11) أ رد اإلما  أمحد رِكٍع قَاَل: أَاَدْدُي َرسددددددددُ َوِد ْبِن سددددددددَ  ‘   َعِن اأْلَسددددددددْ

بدُْي َظْهرًا فَدَق َدَل الندهاُع كَدْوَملِدٍذ َحىته قَد َدُلوا اْلوِلْدَداَن ، َ قَداَل َمرهًة : الدذُّر ِكدهَة ، فَدبَدلَ   َ َغَزْ تُ  َ  َمعدَُه فَدَأصددددددددددددددَ
وَل خِ  مُلٌل: اَي  فَدَقاَل : َما اَبُل أَقْدَواٍ  مَلاَ َزُ ُم اْلَقْ ُل اْلدَدْوَ  َحىته قَد َدُلوا الذُّر ِكهَة ؟ فَدَقاَل رَ   ‘   َذِلَك َرسددددددُ

 
 ( 2658( برمق: ) 52/  8( ومسمل يف "حصيحه" ) 4775( أخرجه البخاري يف "حصيحه" برمق: ) 10) 

 قال ابن عبد الرب حديث برصي حصيح   – ( 3320/   6مس نده" )( أخرجه أمحد يف "11) 

 ( 57/  18المتهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: )
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رِِبنَي ُُثه قَاَل: رِِبنَي، فَدَقاَل: َأاَل ِرنه ِاَدارَُبْم أَبْدَناُء اْلُمشدددددْ َا ُ ْم أَْ اَلُد اْلُمشدددددْ وَل ِخ، ِرمنه َأاَل اَل اَدْق ُدُلوا  َرسدددددُ
ٍة ُاولَدُد َعَلا اْلِ ْ َرِة َحىته  مدَ ا    ُذر ِكدهًة َأاَل، اَل اَدْق ُدُلوا ُذر ِكدهًة قَداَل: بدُلُّ َلسددددددددددددددَ َا فَدأَبَدَوا دَ اهندُ ا ِلسدددددددددددددددَ هدَ كُدْعِرَب َعندْ

 .كُدَهوِ َداهِنَا َ كُدَن ِ رَاهِنَا
ا بداماًل ال لقص فدده حىت من النداحددة الددكنددة فدإن خ ال   ¸   املعىن أن خ خيلق العبداد القدً

ا بغهل دكن  لكن خيلق خ الناع رسدددددد  ر ش  دكن خيلقهم علده  ككون ف ر م  خيلق الًقا أق دددددً
 .´ ذا الدكن  و اإلسال  الذد القهم من أملل أن كعبد ه به  
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 للا جل جالله  اإلسالم دين األنبياء مجيعاً وأمرهم
 إليه وأن يكونوا أول املسلمني  أن يدعو الناس 

 
أبو البشدددددددددددر   و أ ل ليب  ’  رن الدكن عند خ اإلسدددددددددددال    و دكن األلبداء من لدن آد 

يف ب ددابدده القرآن الع دم بعددد مددا ذبر بعض ألبدددا دده    ¸   قددد ذبر خ  ملسو هيلع هللا ىلصحىت بعادده النيب  مددد  
 شددددد ء من دعو م  أاالقهم  ما فعل قومهم معهم  شددددد ء من سدددددهل م  صدددددالحهم  ما ألزل خ  

 سدددددلدمان  موسدددددا   ار ن  ربرا دم  لوط  رسدددددحاحل  كعقوب  لوًحا  د د    معلدهم من الك ب   
 أكوب  رمسداعددل  أدرك   ذا الك دل  ذا النون  زبراي  ُيىي  ال ددددددددددددددددكقدة مرو بندي عمران  ابنهدا  

 جه ين ىن من خن} بعد ذلك   ï  ، قال  چ عدسدددددددددا املسدددددددددد 
أقاًل   ¬  (12)قال اإلما  ابن باهل  [92{ ]سورة األلبداء:جي يه ىه مه

ِعدُد ْبُن مُلَبهْل، َ َعْبُد الرهمْحَِن ْبُن   أقوال السدددددددلف  ارَجان القرآن قال: قَاَل اْبُن َعبهاٍع، َ جُمَاِ ٌد، َ سدددددددَ
َلَم يف قَدْولِِه: }  َعْن َأيب ،  ملاء  أُمهُ ُكْم أُمهًة َ اِحَدًة{ كَدُقوُل: ِدكُنُكْم ِدكٌن َ اِحدٌ َ ِذِه  ِرنه َزْكِد ْبِن َأسددددددددددددْ
وُل خِ  لْدَدا َ اآْلِاَرِة َ اأْلَلِْبَداُء ِرْاَوٌة   ‘   ُ َركْدَرَة قَاَل : قَاَل َرسدددددُ ا اْبِن َمْرَوَ يف الدُّ َأَأ أَْ َض النهاِع ِبِعدسدددددَ

ٍت أُمهَهاُ ُْم َشىته َ ِدكنُدُهْم َ اِحدٌ   (13) لَِعاله
  و الدددكن عنددد خ املقبول   أن األلبددداء دكنهم  احددد دكن اإلسددددددددددددددال   ملسو هيلع هللا ىلص قددد أاربأ النيب  

 اإلذعان  االلقداد  االسدددددددددد سددددددددددال  أل امر خ اليت ملاءت هبا   ¸ امل هددددددددددمن لل وحدد اخلالص  
 شدىتمال لأللبداء أهنم أاوة ألمهات  ملسو هيلع هللا ىلصيف ب ب خ املنزلة علدهم  ضدرب الرسدول   چ  الرسدل

سدددددددددددال    و عبادة خ  أد أن دكنهم  احد  شدددددددددددرا عهم ت ل ة مع امل ماعهم يف أصدددددددددددل دكن اإل،  
 

 ( 371/ 5( »تفسري ابن كثري« ) 12) 

 ( 2365( برمق: ) 96/   7( ومسمل يف "حصيحه" )167/    4( أخرجه البخاري يف "حصيحه" )13) 
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يف حدكت آار شددد ء من الك الشدددرا ع امل عددة   ملسو هيلع هللا ىلصالواحد القهار  لبذ الشدددرك فبني النيب  مد 
ْهٍر ،  ملسو هيلع هللا ىلص فقال النيب  مد  هلََة شدددددددددَ ْرُت اِبلرُّْعِب َمسدددددددددِ ا َلَْ كُدْعَ ُهنه َأَحٌد قَدْبِل  : ُل دددددددددِ أُْعِ دُي ََخْسدددددددددً

ِجًدا َ َطُهو  لِ  ، َ ُأِحلهْي ِل َ مُلِعَلْي ِلَ اأْلَْرُض َمسدددددددْ اَلُة فَدْلُد دددددددَ َا َرمُلٍل ِمْن أُمهيِت أَْدرََبْ ُه ال ددددددده رًا ، فََأميُّ
ةً  َعُت ِرَض قَدْوِمِه َااصدددددددده َ اَعَة ،  ََباَن النهيبُّ كُدبدْ ، َ بُِعْاُي   اْلَمَغاِِنُ َ َلَْ حتَِله أِلََحٍد قَدْبِل  ، َ أُْعِ دُي الشدددددددده

 (14) ِرَض النهاِع َعامهةً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 521( برمق: )63/  2( ومسمل يف "حصيحه" ) 335برمق: )(  74/    1( أخرجه البخاري يف "حصيحه" )14) 
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 ال يغري الدين وال يبدله من زمن إىل آخر ¸ للا 
 بل هو دين واحد لكل العباد على مر العصور 

 

 نت  مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئقال اعاض: }

 مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك

 هب مب  خب جبحب  هئ مئ خئ حئ  جئ  يي ىي ني مي  زي ري

 جس مخ جخ  مح جح حجمج  مث هت مت  خت حت جت

 [. 14-13{ ]سورة الشور :مص خص حص مس خس حس

  رض زمن لبدنا   ’   لكم من الدكن ما  صا به َجدع األلبداء من عهد لوششر   » املعىن:  
‰»(15 ) 

كِن ما  ص ا ِبِه    -من طركق ابن أيب جند -عن جما د بن ملرب   يف قوله: }َشرََ  َلُكْم ِمَن الدِ 
 (16)  ًنا  احًدا ألبداَءه بلهم دك -اي  مد-لُوًحا{، قال:  ص اك 

كن، فكان الناع يف   لوًحا،  شر  له الدِ  عن زكد بن رفدع فقده أ ل ا زكرة، قال: بعت خُ 
شركعة لوش ما بالوا، فما أط أ ا رال الزهلدقة، ُث بعت خ ربرا دم، فكان الناع يف شركعة ِمن بعد 

 
 (359/ 8( »تفسري القامسي = حماسن التأويل« )15)

بلفظ: بنحوه. وعزاه السري يوطي ىل  الفريب،، وعبد بن محيد، وابن املنرر، وابن أ،   480/  20، وأخرجه ابن جرير  588( تفسريري اادد   16)

 حامت
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ك ن، فكان الناع يف شركعة  ربرا دم ما بالوا، فما أط أ ا رال الزهلدقة، ُث بعت خ موسا  شر  له الدِ 
كن، فكان الناع   ِمن بعد موسا ما بالوا، فما أط أ ا رال الزهلدقة، ُث بعت خ عدسا  شر  له الدِ 
كن رال  الدِ  الزهلدقة. قال:  ال خُياُ  علا  الك  ذا  يف شركعة عدسا ما بالوا، فما أط أ ا رال 

 ( 17)الزهلدقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املنرر( عزاه الس يوطي ىل  ابن 17)
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 الذي جاء به من عند للا اإلسالم دين نيب للا نوح  
 ودعوة قومه للدخول فيه واإلميان به 

 

 خم حم جم يل ىل مل خل}  ’   يف ب ابه القرآن العزكز عن لبده لوش  ™   قال خ

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 يبرت ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 [.72-71{ ]سورة كول :رث يت ىت نت مت زت

َأْد:  َ اْاُل َعَلْدِهْم{  : }é  كَدُقوُل اَدَعاَض لَِنِبدِ ِه،"م سرًا لآلكة    ¬  اإلما  بن باهلقال  
بُوَلَك َ خُيَالُِ وَلَك }لَدَبأَ لُوٍش{ َأْد: َارَبَُه  َ اْقُ ْص  َأْاربُْ ْم   َعَلْدِهْم، َأْد: َعَلا ُب هاِر َمكهَة الهِذكَن ُكَكذِ 

ُ  َدم ر م اِبْلَغَرحِل َأَْجَِعنَي َعْن آِارِِ ْم، لَِدْحَذَر َ ُؤاَلِء َأْن  َمَع قَدْوِمِه الهِذكَن بَ  بُوُه، َبْدَف أَْ َلَكُهُم اَّلله ذه
َماِر َما َأَصاَب أُ لَِلَك. }ِرْذ قَاَل لَِقْوِمِه اَي قَدْوِ  ِرْن َباَن َبرُبَ َعَلْدُكمْ  { َأْد: ُكِ دبَدُهْم ِمَن اْ اََلِك َ الده

{ َأْد: حِبَُجِجِه َع ُم عَ  ُبْم }ِِباَيِت اَّللِه َلْدُكْم، }َمَقاِم { َأْد ِفدُكْم َبنْيَ َأْظُهرُِبْم، }َ َاْذِبهِلد{ ِرايه
أَ  َعَلْدُكْم  َع َُم  َسَواٌء  َعْنُكْم  َأُبفُّ  َ اَل  أاَُبِل  اَل  فَِإِن ِ  َأْد:  اَدوَبهْلُي{  اَّللِه  اَل!  َ بَدرَاِ دِنِه، }فَدَعَلا    ْ

، ِمنْ }فََأَجِْ  َصَنم   ُعوا أَْمرَُبْم َ ُشرََباءَُبْم{ َأْد: فَامْلَ ِمُعوا أَلْدُ ْم َ ُشرََباؤُُبُم الهِذكَن َاْدُعوَن ِمْن ُد ِن اَّللِه
ِ ُلوا َحاَلُكْم َ َ َثٍن، }ُُثه اَل َكُكْن أَْمرُُبْم َعَلْدُكْم ُغمهًة{ َأْد: َ اَل جَتَْعُلوا أَْمرَُبْم َعَلْدُكْم ُمْلَ ِبًسا، بَِل افْ 

ُ ْم اَدْزُعُموَن أَلهُكْم  ُِقُّوَن، فَاْقُهوا ِرَِله َ اَل اَدْن ُُر َن، َأْد: َ اَل اُدَؤاِ ُر ِن َساعَ  ًة َ اِحَدًة،  َمِع ، فَِإْن ُبندْ
 "  َلْسُ ْم َعَلا َشْ ءٍ  َأْد: َمْهَما َقَدْرُُتْ فَافْدَعُلوا، فَِإِن ِ اَل أاَُبلِدُكْم َ اَل َأَااُ  ِمْنُكْم، أِلَلهُكمْ 
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بْدُ ْم َ أَْدبَدْرُُتْ َعِن ال هاَعِة، }َفَما َسأَْلُ ُكْم ِمْن َأمْلٍر{ : قوله    ¬   قال ُ ْم{ َأْد: َبذه }فَِإْن اَدَولهددْ
َأنْ  َ أُِمْرُت  َعَلا اَّللِه  ِرال  َأمْلرَِد  ًلا، }ِرْن  َشددْ ُبْم  ِرايه ُلْ ِح   َعَلا  ِمْنُكْم  َأْطُلْب  ِمَن  َأْد: َلَْ  َأُبوَن   

ْساَلِ  َّللِهِ   اْلُمْسِلِمنَي{ َأْد:  أأ   ال ما أمرت به ْساَلُ  ُ َو ِدكنُ ¸  ِمَن اإْلِ دِع اأْلَلِْبَداِء ِمْن  ، َ اإْلِ َجَِ
ِلُكلٍ  مَلَعْلَنا ِمْنُكْم  أَ هِ ِْم ِرَض آِارِِ ْم، َ ِرْن اَدنَدوهَعْي َشرَا ُِعُهْم َ اَدَعدهَدْت َمَناِ ُلُهْم، َبَما قَاَل اَدَعاَض: }

َهامًلا{ ]اْلَما َِدِة:   [ . قَاَل اْبُن َعبهاٍع: َسِبداًل َ ُسنهةً 48ِشْرَعًة َ ِمندْ
ِك{   :¬   قدددال  ِه }يف اْلُ لدددْ ُه{َأْد: َعَلا ِدكندددِ اُه َ َمْن َمعدددَ ندددَ بُوُه فَدَنجهددْ ذه اَض: }َفكدددَ ُه اَدعدددَ َ قَدْولدددُ

ِ دندَدُة،   بُوا ِِباَياِندَدا فدَداْل ُْر َ ِ َ : السدددددددددددددده ذه }َ مَلَعْلندَداُ ْم َاالِ َف{ َأْد: يف اأْلَْرِض، }َ أَْغَرقْدندَدا الددهِذكَن بددَ
ِبنيَ  َنا اْلُمْؤِمِننَي، َ أَْ َلْكَنا اْلُمَكذِ   (18) َبْدَف َباَن َعاِقَبُة اْلُمْنَذرِكَن{ َأْد: اَي ُ َمهُد َبْدَف َأجْنَددْ

لقومه يف دعو م رض اإلسال    و   ’   وشب ابه القرآن اثكدم عن دعوة ل قال خ يف  
الواحد األحد  أرساله  ىن نن}  لوًحا  م  حتذكر م من عبادة غهل خ  ¸  عبادة خ 

 مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 [.26-25{ ]سورة  ود:خت حت جت هب

بعاه  رسددول أ ل  ََباَن  ، ’  خُيْربُ اَدَعاَض َعْن لُوٍش،  بن باهل م سددرا اآلكة الكرمية:اقال اإلما   
َناِ  أَلهُه قَاَل لَِقْوِمِه: }ِرِن ِ َلُكْم لَِذكٌر ُمِبنٌي{ َأْد:  أ ل  رض خ   رِِبنَي َعَبدة اأْلَصدددددددددددْ األرض ِمَن اْلُمشدددددددددددْ

َذاِب اَّللِه ِرْن أَلْدُ ْم َعبددَْدُتُْ  ؛ َ  ددََِذا قدَداَل: }َأْن اَل اَدْعبددُُد ا ِرال اَّللهَ{ ظدَداِ ُر الندد َذاَرة َلُكْم ِمْن عددَ  َغهْلَ اَّللِه
ُ َعَذااًب َ قَدْولُُه }ِرِن ِ َأَااُ  َعَلْدُكْم َعَذاَب كَدْوٍ  أَلِدٍم{ َأْد ِرِن اْسَ ْمَرْرُُتْ َعَلا َما أَلْدُ ْم َعَلْدِه َعذهبكم   اَّلله

اِر اآْلِارَ   (19) ةِ أَلِدًما ُموملًعا َشاقًا يف الده
 - أرسدددددله خ رض قومه بدكن اإلسدددددال  ¸  أ ل الرسدددددل من عند خ ’  فهذا ليب خ لوش

عبادة خ  حده ال شددددركك له  اابا  رسددددالة خ املنزلة علا رسددددوله  أمر لوش ليب خ  :دكن ال وحدد  
 

 (284/ 4( »تفسري ابن كثري« )18)

 (:316/ 4( »تفسري ابن كثري« )19)
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أن ككون  و أ ل املسددددددددددددددلمني اآلادذكن ابإلميدان برسدددددددددددددددالدة خ اليت ألزلدي علدده  العداملني مبدا فدهدا  
 صدددددة لبنده حدنما حهددددراه   ’   مهددددمون  ذه الرسددددالة  لبها  أصددددل ما فدها قد اا  ددددره لوش

مع أبناءه  كعقوب علده  علا ألبداء خ ال دددددددالة  السدددددددال   ’  ًما مال ما فعل ربرا دمالوفاة متا
 أ صددددددددددا م ابابا  اإلسددددددددددال   اثرص علا ال مسددددددددددك به حىت املمات الذد  و عبادة خ الواحد 

  .´ القهار االق السموات  األرض ال شركك له
َرْاُه اْلَوفَاُة قَاَل اِلبِْنِه : ِرِن ِ قَاصل َعَلْدَك   َلمها ‘   ِرنه َليبه ِخ لُوًحا": ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسددددول خ َحهددددَ

َماَ اِت ا دهَة ، آُمُرَك اِبثْدنَدَ نْيِ َ َأهْنَاَك َعِن اثْدنَدَ نْيِ : آُمُرَك ِباَل رَِلَه ِراله خُ فَِإنه السدده نَي اْلَوصددِ ْبَع َ اأْلََرضددِ لسدده
عَ  َعْي يف ِب هٍة َ ُ ضددددددددِ ْبَع َلْو ُ ضددددددددِ ْي اَل رَِلَه ِراله خُ يف ِب هٍة َرمَلَحْي هِبِنه اَل رَِلَه ِراله خُ . َ َلْو أَنه  السدددددددده

ُهنه اَل رَِلَه ِراله خُ، َ سدُْبَحانَ  َهَمًة َق َدَم دْ ْبَع ُبنه َحْلَقًة ُمبدْ نَي السده ْبَع َ اأْلََرضدِ ِخ َ حِبَْمِدِه   السدهَماَ اِت السده
اَل  َا صددددددددددددددَ َا كُدْرَزحُل اخْلَْلقُ فَدِإهنده ْ ٍء، َ هبدِ لِ  شددددددددددددددَ   فهدذا  و دكن ليب خ لوش علدده  َجدع األلبدداء  (20)"ُة بدُ

  پ
الشدددددددددهادة: ال رله رال خ كدال الناع يف اإلسدددددددددال      أع م أربان اإلسدددددددددال         هبذه

 ال وحدد اخلالص الذد ادعو الرسل  األلبداء قومهم رلده.
 
 
 
 
 

 

 
 وقال حصيح اإلس ناد ( أخرجه احلامك يف "مس تدركه" 20)
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 ’  هوددين نيب للا 
 سالم اإلإ وهو ودعوته لقومه إىل الدخول يف دين التوحيد 

 
عند علده السال    ا  و خ العزكز اثكدم كقص علدنا يف ب ابه القرآن الكرو عن لبده  ود  

 حده ال شركك له  لبذ عبادة غهله من املخلوقني  اابا    ™  دعواه قومه لإلسال   عبادة خ اخلالق
 جت مبهب خب حب جبقال اعاض: }  من عند خ  ’   زلي علا  ودرسالة خ اليت أُل
{ ]سورة  خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت
 [. 50 ود:

ْلَنا، }ِرَض َعاٍد َأَااُ ْم ُ وًدا{ آِمرًا َ ُْم قال ابن باهل يف ا سدددددددددددددهله :   كَدُقوُل اَدَعاَض: َ َلَقْد أَْرسدددددددددددددَ
رِكدَك لَدُه،  َدُه اَل شددددددددددددددَ ا   َأِ دًدا َ ُْم َعْن ِعبَداَدةِ ِبِعبَداَدِة اَّللِه َ حدْ َا َ اْا َدَلُقوا  اأْلَْ َ ِن الهيِت اْفَتَْ  دَ   (21)  َأمسدَْاءَ  دَ

أد: }َ { أرسدلنا }ِرَض َعاٍد{   م :  قال عالمة اثجاز الشدد  عبد الرمحن السدعدد يف ا سدهله 
اُ ْم{ يف النسدددددددددددددددب } ُ  من   لد مكنواوًدا{  القبدلددة املعر فددة يف األحقددا ، من أرض الدمن، }َأاددَ

فدددددددددددددددددددد }قَاَل{  م }اَي قَدْوِ  اْعُبُد ا اَّللهَ َما َلُكْم ِمْن رَِلٍه َغهْلُُه ِرْن أَلْدُ ْم ِرال  ب دددددددقه العلم  عنه  األاذ 
ُمْ َتُ َن{ أد: أمر م بعبددادة خ  حددده،  هنددا م عمددا  م علددده، من عبددادة غهل خ،  أارب م أهنم 

عبددادة خ،  الكددذب يف عبدداد م لغهله،  جتوكز م لددذلددك،   ضدددددددددددددد   م  ملوب  قددد افت ا علا خ  
 (22)  فساد عبادة ما سواه

 
 (329/ 4( »تفسري ابن كثري« )21)

 (383( »تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن« ) 22)
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 يي ىي: }¸  قال  ¸   ملا بذبوا ِبايت خ اليت    رسال ه أ لكهم خ

 حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 [.72{ ]سورة األعرا :خت

َ َة   ْبَحالَُه، صدددددِ ُ، سدددددُ َل  أِبَلهُه  ِرْ اَلِبِهْم يف أََماِبَن ُأَاَر ِمَن اْلُقْرآِن، َ َقْد ذََبَر اَّلله الر ِكَ   َعَلْدِهُم  أَْرسدددددَ
ا قَداَل يف اآْلكدَِة اأْلُْاَر : }َ أَ  الرهِمدِم، َبمدَ ْ ٍء أَاَدْي َعَلدْدِه ِراله مَلَعَل ْدُه بدَ مدها عَداٌد  اْلَعِقدَم، مدَا اَدَذُر ِمْن شددددددددددددددَ

رْ  وًما َفَتَ  اْلَقْوَ  ِفدَها  فَأُْ ِلُكوا ِبرِكٍ  صدددددددَ ٍ  ُحسدددددددُ َالَِدَة َأايه ْبَع لََداٍل َ َُ خهَرَ ا َعَلْدِهْم سدددددددَ ٍر َعااَِدٍة َ سدددددددَ صدددددددَ
ُْم أَْعَجاُز ََنٍْل َااِ كٍَة َ فَدَهْل اَدَر  َ ُْم ِمْن اَبِقَدٍة{ ]اْثَاقهُة:  (23) [8-6َصْرَعا َبَأهنه

فأ لكهم خ ملا اولوا عن دكن اإلسددال  دكن ال وحدد اخلالص   رب العاملني الذد أرسددل خ  
بدده لبددده  ود رلدهم حىت كقبلوه  كؤمنوا بدده  كعملوا بدده   و عبددادة خ  حددده اددالقهم  رازقهم املنعم 

اه  رسدددداالاه  علدهم  ارك عبادة أد شدددد ء غهله   ذه سددددنة خ يف القه أله من أمن به  بدكنه  آاي
فله النجاة يف الدلدا من املهالك  املعدشدددددة الكرمية  يف اآلارة م دددددهله رض مغ رة خ  ا نة  رن من 
َل كؤمن اب   ال كعبدده  حدده  ال ك بع اإلسددددددددددددددال   كبغ  غهل اإلسددددددددددددددال  دكنًدا آار فدإن لده ا الك  

 اآلارة يف ملهنم   ذا بان   العذاب حىت أييت أملله  له املعدشدددددددة الهدددددددنكا يف الدلدا  العذاب يف
 .عاقبة الذكن بذبوا رسلهم مال قو  صاحل  لوط  شعدب  غهل م 

 
 
 
 
 

 
 (435/ 3( »تفسري ابن كثري« )23)
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 ’  دين نيب للا لوط

 الذي كان يدعو الناس إليه هو اإلسالم 
 

دعوة ال وحدد  اإلسال  أرسله خ رض قومه يف قركة   ’   بعد أن أمن اب  بدعوة ربرا دم
سد   بدكن اإلسال  حىت كسلموا   االقهم  رازقهم  كعبد ه  حده ال شركك له  ال كعبد ن ملكا 

االق السموات  األرض    ï  مقراب  ال لبدا مرسال  ال  ثنا  ال صنما  ال كعبد ن أد ش ء غهل خ
زلة  م من عند خ العزكز اثكدم  كتبوا رادان الذبران  أياون ما الق  أن ك بعوا شرا ع اإلسال  املن

 أراد ا رَجه   دد ه بذلك رن َل    ’    م رهبم من أز املهم النساء  لكنهم بذبوا ليب خ لوط
كن ه  عن دعو م رض خ  رض اوحدده  طاع ه بتك رادان الذبران،  رهنا ل احشة شندعة فأ لكهم 

 ل علدهم عذااًب حجارة من النار  جنا خ املسلمني.خ  ألز 
فأاربأ خ اعاض يف القرآن أله َل ككن هبذه القركة أحد أسلم  اس جاب لدعوة اإلسال  مع 

غهل بدي  احد فقط   و بدي لوط  أ له رال امرأاه فكالي مال قومه فقال خ اعاض  ’  لوط
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن}  يف القرآن الكرو
{ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 [.36-33]سورة الذارايت:
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 ’  دين نيب للا إبراهيم
 الذي كان يدعو إليه الناس هو اإلسالم 

 
رض قومه حىت كعبد ا خ  حده  كسلموا   الواحد القهار    ’    قد أرسل خ لبده ربرا دم

 كتبوا عبادة غهل خ  كعلموا برسالة خ اليت ألز ا خ علا ربرا دم ليب خ  أبو األلبداء الذكن أياون  
بعده  قد زباه خ  دكنهم    ¸  من  الذكن حرفوا  الدهود  الن ار   أبله بان مسلًما  َل ككن من 

 . حىت أدالوا فده الشرك اب   الك ر.   و َل ككن من املشربني اإلسال 

خ الع دم    ™  قال   حج  مث هت  مت خت حت جت}يف ب ابه 
عمران:خس حس جس مخ جخ  مح جح مج آل  ]سورة  ملا   [67{ 

 حاملي الدهود  الن ار  فده
ُ َاملهِ ِهْم يف ِربْدرَاِ دَم اخْلَِلدِل، َ َدْعَو  ُبلِ  يف  َ النهَ اَر  اْلدَدُهوِد  كُدْنِكُر اَدَعاَض َعَلا قال ابن باهل :

ُهْم، َبَما قَاَل ُ َمهُد ْبُن ِرْسَحاحَل ْبِن َكَساٍر:  ُهْم أَلهُه َباَن ِمندْ َثيِن ُ َمهُد ْبُن َأيب ُ َمهٍد َمْوَض  طَا َِ ٍة ِمندْ َحده
َثيِن َسِعدُد ْبُن مُلَبهْلٍ   أَْ  ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن عباع قال: امْلَ َمَعْي َلَ اَر  جَنْرَاَن َزْكِد ْبِن َ ِبٍي، َحده

.  ‘   َ َأْحَباُر كَدُهوَد ِعْنَد َرُسوِل اَّللهِ  ، فَد َدَناَزُعوا ِعْنَدُه، فَدَقاَلِي اأْلَْحَباُر: َما َباَن ِربْدرَاِ دُم ِراله كَدُهوِدايًّ

ُ اَدَعاَض: }َ قَاَلِي النهَ اَر  َما َباَن ِربْدرَاِ دُم رِ   ىق يف ىف يثاله َلْ رَالِدًّا. فَأَلْدَزَل اَّلله
{ ]سورة  زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك مك لك  اك يق

 [ 65آل عمران:
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  : اعاض   اك  ىقيق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث} قال 

 ينٰى ىن نن من زن رن مم  ام يل  ىل مل ىكيك مك لك

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

- 130{ ]سورة البقرة:مث هت مت خت  حت جت هب  مب خب
132 .] 
، اْلُمَخاِلِف ِلِملهِة ِربْدرَاِ دَم اخلَْ   ï كَدُقولُ  ْرِك اِبَّللِه ِلدِل، َردًّا َعَلا اْلُك هاِر ِفدَما ابْدَ َدُعوُه َ َأْحَدثُوُه ِمَن الشدِ 

َرَك ِبِه طَْرَفَة َعنْيٍ ،  ï  ِرَماِ  اْثُنَدَ اِء، فَِإلهُه مَلرد اَدْوِحدَد َربِ هِ  ، َ َارَبهأَ ِمْن ُبلِ  فَدَلْم كَدْ  َمَعُه َغهْلَُه، َ اَل َأشدددْ
ِه، َحىته َارَبهأَ ِمْن أَبِددِه، فَدقدَاَل: }اَي قَدْوِ  ِرِن ِ بَرِدٌء   ا َِر قَدْومدِ اَلَف يف َذلِدَك سدددددددددددددددَ َواُه، َ ادَ  دِها  َمْعُبوٍد سددددددددددددددِ

َماَ اِت َ األْرَض َحِندً ا َ َما َأأَ  رُِبوَنَ ِرِن ِ َ ملهْهُي َ مْلِهَ  لِلهِذد َف ََر السددددددددددده رِِبنَي{ ُاشدددددددددددْ  ِمَن اْلُمشدددددددددددْ
اِ :   ِه ِرلهيِن بَدرَاٌء  ددِها اَدْعبددُُد َنَ ِرال 79،  78]اأْلَلْدعددَ اَض: }َ ِرْذ قددَاَل ِربْدرَاِ دُم ألبِدددِه َ قَدْومددِ [ ، َ قددَاَل اَدعددَ

دَدْهِدكِن{ ]الزُّْاُرِ :   ِ غْ 27، 26الهِذد َف ََرِن فَِإلهُه سددددددددَ َ اُر ربْدرَاِ دَم [ ، َ قَاَل اَدَعاَض: }َ َما َباَن اسددددددددْ
ُه رنه ربْدرَاِ دمَ  ُدٌ  َّللِِه َارَبهأَ ِمندددْ ُه ألدددهه عدددَ َ لدددَ ا اَدَبنيه ُه فَدَلمدددَ ا رايه َد دددَ َدٍة َ عدددَ  أل هاٌه َحِلدٌم{ ألبِددددِه ِراله َعْن َمْوعدددِ

اِبرًا  [ َ قَاَل اَدَعاَض: }ِرنه ِربْدرَاِ دَم َباَن أُمهًة قَالًِ ا َّللِِه َحنِ 114]ال دهْوبَِة:   رِِبنَيَ شددددَ دً ا َ َلَْ َكُك ِمَن اْلُمشددددْ
لْدَدا َحَسَنًة َ ِرلهُه يف اآلِاَرِة َلِمنَ  َناُه يف الدُّ  ال هاثِِنَي{ أللْدُعِمِه امْل َدَباُه َ َ َداُه ِرَض ِصرَاٍط ُمْسَ ِقدٍمَ َ آاَدددْ

ِل:   اَض: } َ 122-  120]النهحددْ َمْن كَدْرغددَُب َعْن ِملددهِة ِربْدرَاِ دَم{ َأْد: َعْن [ ، َ  ددََِذا َ أَْمادَدالدِدِه قدَداَل اَدعددَ
َ ِهِه َ سدددُ  ُه ِبسدددَ ُه{ َأْد: ظََلَم لَدْ سدددَ ِ َه لَدْ سدددَ َها }ِرال َمْن سدددَ َهِجِه. فَدُدَخالُِ َها َ كَدْرَغُب َعندْ وِء طَرِكَقِ ِه َ َمندْ

اَلِل، َحْدُت َااَلَف طَرِكَق مَ  اِد، ِمْن َاْدِبهلِِه ِبَتِْبِه اثَْقه ِرَض الهددددده لْدَدا لِلهِهَداكَِة َ الرهشدددددَ ِن اصدددددْ ُِ َ  يف الدُّ
َعَداِء  اثِِنَي السدددددددددُّ ُ َاِلداًل َ ُ َو يف اآْلِاَرِة ِمَن ال دددددددددَ نِ ِه ِرَض َأِن ابهََذُه اَّلله َفَتََك طَرِكَقُه َ َذا -َحداثة سدددددددددِ

اَلَلِة َ الْ  َلَكُه َ ِملهَ ُه َ اادهَبَع طُُرحَل الهددده َ ٍه أَْعَ ُم ِمْن َ َذا؟ أَْ  َأدُّ ظُْلٍم َأْبرَبُ ِمْن َ َذا؟ َ َمسدددْ ، فََأدُّ سدددَ َغ ِ 
ْرَك َل ُْلٌم َعِ دٌم{  َبَما قَاَل اَدَعاَض: }ِرنه الشِ 
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ْي ِمْن عِ  ا لَْدسدددددددددددددددَ َدثُوا طَرِكقدً ِذِه اآْلكَدُة يف اْلدَدُهوِد؛ َأحدْ الِدَدِة َ قَد َداَدُة: لَدزَلَدْي  دَ ِد اَّللِه َ قَداَل أَبُو اْلعدَ ندْ
 أكهاً فإن اآلكة ا نا ل الن ار  فدما أحدثوه تالً ا لل وحدد   (24)  َ َااَلُ وا ملهة ِربْدرَاِ دَم ِفدَما َأَاُذ هُ 

 اإلسددددددددددددددال  الدذد بدان علدده ربرا دم أبو األلبدداء  الددل الرمحن فدإن اآلكدة الكرميدة عدادة يف من ابدذ 
الشددددددددددددددرك مدا خيرملده منهدا، فدإن اآلايت الكرميدات من قبدل ملدة غهل ملدة ربرا دم أ  أحددي فدهدا من  

 مي زي ري ينٰى ىن نن من زن}بما يف قوله اعاض   ا كلم عن الدهود  الن دار 

 ملة ربرا دم    اإلسددال  اثندف املعادد للشددرك ، قال  [131{ ]سددورة البقرة:ىي ني

 ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن}ابن باهل يف ا سدددددهله لقوله اعاض 

ُ اأََمَرُه َأْد:   {ىي ْرًعا َ َقَدرًاَّلله اَلِ  َ ااِلْلِقَداِد، فََأمَلاَب ِرَض َذِلَك شدددَ ِ سدددْ ْااَلِص َلُه َ ااِلسدددْ َ قَدْولُُه:  ، اِبإْلِ
ا هِبَِذِه اْلِملهِة  ا هِبَا ِربْدرَاِ دُم بَِندِه َ كَدْعُقوُب{ َأْد: َ صدده اَلُ  َّللِهِ   -}َ َ صدده سددْ  ™   يف قوله  (25) َ ِ َ  اإْلِ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي}

أع ابم قال عالمة الشا  القامس :    [132{ ]سورة البقرة:مث هت مت خت حت
األداين،   و دكن اإلسددددددددددددال ، الذد ال دكن غهله عند خ اعاض َفال أد صدددددددددددد وة   و  الذد الدكن 

ِلُموَن  يف  ذه ا ملة رجيا ز بلد .  املراد:  ف سدددبب عن ذلك أِن أقول لكم: ال مَتُوُانه ِراله َ أَلْدُ ْم ُمسدددْ
  (26) الزموا اإلسال ،  ال ا ارقوه حىت متواوا

 بنده  م رمساعدل  رسحاحل  كعقوب ح دد له   م مسلمون   بما  صا م أبو م ليب خ  
 بما أمر م خ بذلك الدكن َجدًعا   م ألبداء بذلك مال أبدهم ربرا دم  علا دكنه    ،  ’   ربرا دم

اجملدد:}  القرآن  يف ب ابه  اعاض  خ  فقال   حم جم يل ىل مل خلاإلسال  

 
 (445/ 1( »تفسري ابن كثري« )24)

 (446/ 1( »تفسري ابن كثري« )25)

 (403/ 1( »تفسري القامسي = حماسن التأويل« )26)
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 ىه  مه  جه ين ىن من خن حن يمجن ىم  مم خم

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه

 مب  زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

]سورة  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب  }
   [129-127البقرة:

 ق دددة بناء  ذا املسدددجد الكعبة املشدددرفة     أ ل مسدددجد  ضدددع للناع فدخرب  ¸  فدذبر خ
ببناء املسددددددددجد اثرا  الكعبة  أن ك هر ه من   چ  أله أمر لبده ربرا دم  ابنه ليب خ رمساعدل ´

 أد ش ء من األرملاع  النجاسات  األقذار  الشرك  الك ر. 
ذلك  قاموا ببنا ه   م كسألون خ أن كاب هم علا دكنه اإلسال     چ  لف عل ربرا دم  رمساعد

 أن كعرفهما بوحده رلدهم بد دة أداء عبادة خ اثج عند  ذا    ´   جيعل ذرك هما أمة مسلمة له
ببنا ه  األذان يف الناع  دعواه رض أداء ربن ع دم من أربان دكن    ’   املسجد الذد أمر ربرا دم

ج عند  ذا املسجد اثرا    و أ ل مسجد  ضع للناع لدكون علًما داالًّ علا ملة  خ أال   و اث
 اعاض ربرا دم اثند دة الااب ة علا اوحدد خ يف عباداه املا لة  البعددة عن الشرك  عبادة غهل خ  

 عما كشربون. 
د أارمله  الدذ ¢ يف ا سددددددددددددددهل اآلكدة الكرميدة حددكدت ابن عبداع (27) قدد أ رد اإلمدا  ابن باهل

»ُُثه مَلاَء بَدْعَد َذِلَك    لذبر منه ق دددددددددة بناء املسدددددددددجد اثرا  الكعبة املشدددددددددرفة ¬  اإلما  البخارد
َنُع اْلَوَلُد َكرْبِد َ ِرمْسَاِعدُل  نَدَعا َبَما َك دددددددددددددْ لَدْبال َلُه حَتَْي َدْ َحٍة َقرِكًبا ِمْن َزْمَزَ ، فَدَلمها َرآُه قَاَ  رِلَْدِه، َف دددددددددددددَ

َنْع َما . ¸  أََمَرَك َربَُّك، اِبْلَواِلِد، َ اْلَواِلُد اِبْلَوَلِد. ُُثه قَاَل: اَي ِرمْسَاِعدُل، ِرنه اَّللهَ أََمَرِن أِبَْمٍر. قَاَل: فَاصدددددْ
اُ نَدا بَدددْ ًدا  ٍة ُمْرَاِ عَدٍة  َ أَ -قدَاَل: َ اُِعدُنيِن؟ قدَاَل: َ أُِعدنُدَك. قدَاَل: فدَِإنه اَّللهَ أََمَرِن َأْن أَْبيِنَ  دَ اَر ِرَض أَبمدَ شددددددددددددددَ

 
 (429/ 1( »تفسري ابن كثري« )27)
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َا   ا َحْو دَ اَرِة َ ِربْدرَاِ دُم -َعَلا مدَ قَداَل: َفِعنْدَد َذلِدَك َرَفعدا اْلَقَواعِدَد ِمَن اْلبَددْدِي َفَجعَدَل ِرمسدَْاِعددُل أَيْيت اِبثِْجدَ
عَدُه لَدُه، اَء هبدََِذا اثََْجِر فَدَوضددددددددددددددَ اَ  َعَلدْدِه َ ُ َو كَدْبيِن، َ ِرمسدَْاِعددُل كُدنَداِ لُدُه    كَدْبيِن، َحىته ِرَذا اْراَدَ َع اْلِبنَداُء ملدَ فَدقدَ

ِمدُع اْلَعِلدُم{ " قدَاَل: "َفَجَعاَل كَدْبنِ  َا كَدُقواَلِن: }َربدهنَدا اَدَقبدهْل ِمندها ِرلدهَك أَلْدَي السدددددددددددددده اَرَة، َ مدُ دَداِن َحىته اثِْجدَ
 (28)اَدَقبهْل ِمنها ِرلهَك أَْلَي السهِمدُع اْلَعِلدُم{كَُد رَا َحْوَل اْلبَدْدِي، َ ُمَا كَدُقواَلِن: }َربدهَنا 

ثدَ  ين اْلُقَرشددِ ُّ، َحده ثَدَنا ِرمْسَاِعدُل ْبُن َرمَلاِء ْبِن َحدهاَن اِث ددْ ثَدَنا َأيب، َحده : َحده َنا َمْعِقُل قَاَل اْبُن َأيب َحاُتٍِ
، َعْن َعْبِد اْلَكرِِو: }َ امْلَعْلنَ  نْيِ َلَك، }َ ِمْن ُذر ِكهِ َنا أُمهًة ْبُن ُعبَدْدِد اَّللِه ِلَمنْيِ َلَك{ قَاَل: ُتِْل ددددددددَ ا ُمسددددددددْ

ةً  ِلَمًة َلَك{ قَاَل: ُتِْل دددددددَ ثَدَنا  ،    ُمسدددددددْ ثَدَنا اْلُمَقدهِم ُّ، َحده نْيِ، َحده ثَدَنا َعِل ُّ ْبُن اْثُسدددددددَ ا: َحده َ قَاَل أَْكهدددددددً
ِ  ْبِن َأيب مُ  ِعدُد ْبُن َعاِمٍر، َعْن سدَاله ِلَمنْيِ{ قَاَل: سدَ ِلَمنْيِ،  َباَأ  ِ دٍع يف َ ِذِه اآْلكَِة }َ امْلَعْلَنا ُمسدْ ُمسدْ

 َسَأاَلُه الادهَباتَ َ َلِكندهُهَما 
ُلو َعَلْدِهْم آاَيِاَك َ كُدَعلِ ُمُهُم اْلِكَ اَب َ اثِْْكَمَة َ كُدزَبِ دهِ  قوله  ُهْم كَد دْ  ِرلهَك مْ }َربدهَنا َ ابْدَعْت ِفدِهْم َرسدُوال ِمندْ

َاِ     أَلْدَي اْلَعزِكُز اثَِْكدُم { ِل  ِربْدرَاِ دَم  َدْعَوِة  كَدُقوُل اَدعَداَض ِرْابَدارًا َعْن متدَ ُ ِفدِهْم -اْثََرِ   أِلَ دْ َأْن كَدبدْعَدَت اَّلله
ْعَوُة اْلُمسدْ َ  ُهْم، َأْد ِمْن ُذر ِكهِة ِربْدرَاِ دَم. َ َقْد َ افَدَقْي َ ِذِه الده واًل ِمندْ اِبَق يف اَدْعِدنِي َرسدُ َجابَُة َقَدَر اَّللِه السده

ْلِ  َ ا ِْن ِ -  é-ُ َمهٍد  ا ِِر اأْلَْعَجِمنِي، ِمَن اإْلِ واًل يف اأْلُمِ دِ نَي رِلَْدِهْم، ِرَض سددددددددَ قَاَل َبَما    َرسددددددددُ
ثَدنَدا لُقْ  ده ثَدنَدا اْلَ رَُج، حدَ ده ِر، حدَ ثَدنَدا أَبُو النههددددددددددددددْ ده اُ  َأمحدَْد: حدَ مدَ َة قَداَل:  اإْلِ امدَ اُن ْبُن عَداِمٍر: مسَِعدُْي َأاَب أُمدَ مدَ

ا يب، َ رَ  َر  ِعدسدددَ ، َما َباَن أَ هُل بَْدء أَْمرَِك؟ قَاَل: "َدْعَوُة َأيب ِربْدرَاِ دَم، َ ُبشدددْ وَل اَّللِه َأْت قُدْلُي: اَي َرسدددُ
َها لُوٌر َأَضاَءْت َلُه ُقُ وُر الشهاِ "  املراد أن أ ل من لوه بذبره  شهره يف الناع   (29)أُمِ   أَلهُه َارََج ِمندْ

 َل كزل ذلك يف الناع مذبورًا مشدددددددددهورًا سدددددددددا رًا حىت أف ددددددددد  ابمسه ااُت ألبداء بين  ’  ربرا دم

 ىل مل خلحدت قا  يف بين رسدرا دل ا دباً  قال:} ’  رسدرا دل لسدًبا   و عدسدا ابن مرو
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

 
 (3364( حصيح البخاري برمق )28)
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{ ]سددددددددددددورة  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه
  ذا قال يف اثدكت دعوة أيب ربرا دم  بشددددر  عدسددددا ابن مرو  قوله  رأت أم  أله   [6ال ددددف:

ارج منها لور أضدداءت له ق ددور الشددا ، بان مناًما رأاه حني محلي به  ق دد ه علا قومها فشددا  
دكنه  لبواه  فدهم  اشدد هر بدنهم  بان ذلك اوطلة  ب دددص الشددا  ب هور لوره رشددارة رض اسدد قرار  

ببالد الشددا    ذا اكون الشددا  يف آار الزمان معقاًل لإلسددال   أ له  هبا كنزل عدسددا ابن مرو رذ 
ْعَبَة َعِن لزل بدمشددددق ابملنارة الشددددرقدة البدهدددداء منها   ذا ملاء يف ال ددددحدحني:  َعِن اْلُمِغهلَِة ْبِن شددددُ

 (30)قَاَل: اَل كَدزَاُل طَا َِ ٌة ِمْن أُمهيِت ظَاِ رِكَن ، َحىته أَيْاِدَدُهْم أَْمُر ِخ َ ُ ْم ظَاِ ُر َن  ‘  النهيب ِ 
 قال أبو ملع ر الرازد عن الربدع بن أل  عن أيب العالدة يف   (31) يف ر اكة للبخارد: )  م ابلشا (

ك   و  فقدل له: اس جدب ل  ملسو هيلع هللا ىلصكعين أمة  مد    { ىئ نئ  مئ زئ رئ}  قوله

{ السدد  ق ادة  قال  الزمان  بذا  آار  يف   ىب  نب مب با ن 

{، كعين القرآن ) اثكمة( كعين السنة قاله السد   ق ادة  مقاال بن حدان  أبو   يبرت
 . مالك  غهل م  قدل: ال هم يف الدكن  ال منافاة ) كزبدهم( قال: كعلمهم

، َ اإْلِْااَلصَ قَاَل َعِل ُّ ْبُن َأيب طَْلَحَة، َعِن اْبِن   َعبهاٍع: كَدْعيِن طَاَعَة اَّللِه
َة{ قَداَل: كُدَعلِ ُمُهُم اخلَْهْلَ فَددَدْ َعُلوُه، َ ا احَل }َ كُدَعلِ ُمُهُم اْلِك َداَب َ اثِْْكمدَ حدَ ُد ْبُن ِرسددددددددددددددْ ره َ قَداَل ُ َمده لشدددددددددددددده

ُهْم ِرَذا َأطَاُعوُه َ اْسَ كْ   اَدُر ا ِمْن طَاَعِ ِه، َ جَتَندهُبوا َما َسِخَط ِمْن َمْعِ َدِ ِه.فَددَد دهُقوُه، َ خُيْربُُ ْم ِبِرَضاُه َعندْ
َشْ ٌء، َ ُ َو قَاِدٌر َعَلا ُبلِ  َشْ ٍء،  كُدْعِجزُُه  اَل  الِذد  اْلَعزِكُز  َ قَدْولُُه: }ِرلهَك أَْلَي اْلَعزِكُز اثَِْكدُم{ َأِد: 

َا؛ َ ِحْكَمِ ِه َ َعْدلِهِ اثَِْكدُم يف أَفْدَعالِِه َ أَقْدَوالِِه، فَدَدَهُع   (32)   اأْلَْشَداَء يف َ َا ِ 
 

 
 متفق عليه( 30)

 3641كتاب املناقب برمق - ( حصيح البخاري31)
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 ’  دين نيب للا يعقوب
 الذي كان يدعو الناس إليه هو اإلسالم 

 
 و رسرا دل  ’   الذد كنسب رلده بىن رسرا دل فإن كعقوب  ’     ا  و ليب خ كعقوب 

اإلسال  حىت املوت   و   الابات علا ملة ربرا دم    س مساكفبعدما  صاه ملده ربرا دم ليب خ ابال
ليب خ    ’     صا  و أكًها بنده  من بدنهم كوسف  ’   فقد فعل  و أكًها مال ملده ربرا دم

فهو الكرو ابن الكرو ابن الكرو ابن الكرو فهو كوسف بن كعقوب بن اسحاحل بن ربرا دم علدهم  
  علا ألبداء خ ال الة  السال  َجدًعا. 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج: }¸  الق

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض جضحض مص

رِِبنَي ِمَن  [133{ ]سدورة البقرة:مق حق مف خف حف »كَدُقوُل اَدَعاَض ُ َْ جًّا َعَلا اْلُمشدْ
 چ  ِرْسَحاحَل ْبِن ِربْدرَاِ دمَ َ ُ َو كَدْعُقوُب ْبُن  -اْلُك هاِر ِمْن َبيِن ِرْسرَا ِدَل  َ َعَلا ِرمْسَاِعدَل،  أَبْدَناِء  اْلَعَرِب 

رِكَك َلُه، فَدَقاَل َ ُْم:  - ا بَِندِه ِبِعَباَدِة اَّللِه َ ْحَدُه اَل شددددددددددددَ َرْاُه اْلَوفَاُة َ صدددددددددددده }َما أبَِنه كَدْعُقوَب َلمها َحهددددددددددددَ
ِدد قَداُلوا لَدْعبُدُد ِر دَََك َ رِلَدَه آاَب ِدَك ِربْدرَاِ دَم َ ِرمسدَْاِعددلَ  َذا ِمْن اَبِب اَدْعبُدُد َن ِمْن بَدعدْ احَل{ َ  دَ حدَ  َ ِرسددددددددددددددْ

 (33)اَل النهحهاُع: َ اْلَعَرُب ُاَسمِ   اْلَعمه َأاًب«قَ  ال دهْغِلدِب أِلَنه ِرمْسَاِعدَل َعمُّهُ 
لِ  ًلا َغهْلُُه }َ َُُْن َلُه ُمسددْ ددْ رُِك ِبِه شددَ ُموَن{ َأْد:  َ قَدْولُُه: }ِرَ ًا َ اِحًدا{ َأْد: لُدَوحِ ُده اِبأْلُُلوِ دهِة، َ اَل ُلشددْ

َماَ اِت َ األْرِض َطْوًعا  ََبْرً ا َ رِلَ  َلَم َمْن يف السددددددددده ُعوَن َبَما قَاَل اَدَعاَض: }َ َلُه َأسدددددددددْ ْدِه  ُمِ دُعوَن َااضدددددددددِ
رَا ُِعُهْم  83كُدْرمَلُعوَن  سدددددددددددلم{ ]آل عمران:   اَلُ  ُ َو ِملهُة اأْلَلِْبَداِء قَاِطَبًة، َ ِرْن اَدنَدوهَعْي شدددددددددددَ سدددددددددددْ [ َ اإْلِ
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وٍل ِرال لُوِح  رِلَْدِه أَلههُ  ْلَنا ِمْن قَدْبِلَك ِمْن َرسدددُ َلَه اَل رِ  َ اْا َدَلَ ْي َمَناِ ُجُهْم، َبَما قَاَل اَدَعاَض: }َ َما أَْرسدددَ
ا قَدْولدُدهُ 25ِرال َأَأ فدَداْعبدُدُد ِن{ ]اأْلَلِْبدددَاِء:   هددَ اِدكددُت، َفِمندْ َذا َبِاهلٌَة َ اأْلَحددَ َُُْن ‘   [ . َ اآْلاَيُت يف  ددَ ":

 (34)َمْعَشَر اأْلَلِْبَداِء أَْ اَلُد َعالت ِدكنُدَنا َ اِحٌد"
مويت،  أراد بسددددؤاله اقركر م د بعاعبد له شدددد ء  أد    يف ا سددددهل اآلكة: ¬  قال العالمة القامس  

 (35)علا ال وحدد  اإلسال ،  أاذ مدااقهم علا الابات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . وأوالد العالت: مه األخوة من األب وأهماهتم ش ىت¢ ( من حديث أ، دريرة3443( حصيح البخاري برمق )34)
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 ’  دين نيب للا يوسف
 اإلسالم إىل  الذي كان يدعو الناس إىل اتباعه يف مصر 

 
أن كاب ه علا اإلسال   ك وفاه    ´  كسلل خ  •    ا  و ليب خ كوسف أبن ليب خ كعقوب 

 خس حس جس}:يف ب ابه القرآن الكرو    ¸    و علا  ذا اإلسال  دكن ال وحدد اخلالص، فقال خ

 جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس

{ ]سورة  حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع
 [.101كوسف:

علددده خ  لعمددة  متددي  ملددا  هبددذا الدددعدداء    ’   كوسددددددددددددددف  ءدعددا:    ¬  قددال العالمددة القددامس 
، بمدا أُت علدده لعم ده يف ¸ ابمل مداعده أببوكده  راواده  مدا آثره بده من العلم  امللدك، فسدددددددددددددددأل ربده

 الدلدا، أن ُي  ها علده ابق  عمره، حىت رذا حان أملله قبهدددده علا اإلسددددال ،  أثقه ابل دددداثني
(36) 

يف ب ابه القرآن العزكز الدكن الذد بان كوسدددددف كدعو رلده الناع    سدددددبحاله اعاض قد بني خ  
فقد بان كدعو م رض اوحدد خ يف عباداه  اابا  ملة اإلسدددددددال    ،   و كعدش يف م دددددددر مع أ لها

 كبني  م ال وحدددد اخلددالص    مددا أمر م خ من دكن اإلسددددددددددددددال  املقبول عنددد خ  هنددا م عمددا ال 
 الذد  م علده من عباده غهل خ. كرضاه خ من الشرك 
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قدال خ اعداض يف ب دابده القرآن الع دم عن ربالغده  دعواده ل وحددد خ  اابدا  دكنده  دكن أاب ده  
 ىل مل خلربرا دم  اسحاحل  امساعدل  كعقوب ملن بان معه يف السجن فقال اعاض}

 ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث

 ملة أابءه اليت اابعها    ملة اإلسال  ملة ربرا دم   [40-38{ ]سورة كوسف:رن مم
َؤاَ َُما  مَلَعَل   :قال اإلما  ابن باهل ، َجدًعا   چ  رمساعدل  رسدددددددددحاحل  كعقوب  َ مْلِه  َعَلا  َلُه  سدددددددددُ

ِجدهِ ِهَما ِمْن َ ااِلْحِتَاِ   ال دهْعِ دِم  اَلِ ، ِلَما رََأ  يف سدددددَ سدددددْ بَدًبا ِرَض ُدَعا ِِهَما ِرَض ال دهْوِحدِد َ اإْلِ لة َ سدددددَ ُ صدددددْ
ْلَ اِت رِلَْدِه، َ ِ ََذا َلمها فَدرََغ ِمْن َدْعَوِ َِما، َشرَ َ  قْدَباِل َعَلْدِه، َ اإْلِ  (37) يف اَدْعِبهِل ُرْؤاَيُ مَ قَدُبوِل اخلَْهْلِ َ اإْلِ

 خل }  هبذه البدنات رض أ ل م ر عموًما   رسوله  عن ررسال كوسف لبده   ¸   قال خ
 خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل  ىل مل

 ٰى  ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
 [34{ ]سورة غافر:ُّ  َّ  ٍّ ٌّ
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 ’  دين نيب للا موسى
 اإلسالم الذي كان يدعو إليه قومه بين إسرائيل وأهل مصر هو  

 
ابلواد املقدع فهو بلدم   ´  قد بلهمه خ ’  موسا بن عمران ¸   ا  و ليب خ 

له ال وراة بدده  اس جاب خ دعواه يف أاده  ار ن فجعله لبدًّا  موسا   ¸  ب ب خ الرمحن
  چ  أاده من ذركة كعقوب 

رض قومهم    ’    اص  اه علا الناع  أرسله  و  أااه  ار ن  ’    قد اا ار خ موسا
بين رسرا دل املقدمني يف م ر حدنلٍذ  رض فرعون  قومه  بالوا كعبد ن فرعون، فأرسل خ موسا  
  ار ن له  لقومه بدكن خ اإلسال  الذد شرعه  فرضه علا اخللق أَجعني  أكًها أرسل خ موسا  

  ’   لبأ موسا   علدنا من  ¸    ار ن يف ل   الوقي رض قومهما بين رسرا دل  قد قص خ 
 لبأ موسا  دعواه لقومه بين رسرا دل  الذكن أمنوا معه من قومه،  ذبر جناة ،   فرعون لعنة خ  

 ال ا عني   الك الكافركن.

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل}  ï  فقال خ
اإلسدددددددال ،  لواز  من  ال وبل ملعل قال القاشددددددداِن :   [84{ ]سدددددددورة كول :زي ري ٰى

اعداض، أد رن بمدل رميدالكم  كقدنكم، حبددت أثر يف ل وسددددددددددددددكم،  ملعلهدا   و رسددددددددددددددال  الوملده    
 (38)اال ة  ، لز  ال وبل

رسددل به من عند  و اإلسددال   أله أً  ’  لنا أن الدكن الذد بان علده موسددا ¸  فبني خ
 رن بالوا مسدددلمني ´  خ رض قومه بين رسدددرا دل  بان ك البهم ابل وبل علا خ  اسدددناد األمر رلده
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به يف أ امره  شددرا عه اليت فدها    ’  حقًّا  م بعني لدكن خ اإلسددال  صدددقًا الذد ملاء م موسددا
  لقومهما بعبادة خ اخلالق الرازحلعلدهم السدال     ذه دعوة موسدا  أااه  ار ن ،  ا د   ا داكة

 ة الباطلة مال العجل الذد ابذ ه  َل أيمرا قومهما أبد شد ء غهل ذلك ال بعبادة األصدنا  أ  األ
أهنم بذلك قد ضددلوا عن اثق  ’   ملدقات ربه  لقد قال  م  ار ن ’   حدنما ذ ب موسددا

 ملا ملاء موسا أحرحل  م  ذا العجل   خ ملل ذبره ، بني  م أن  ذا العجل لد  إبله  رن رهبم  
 العزكز العلدم الدذد علمدهلسدددددددددددددد ده يف البحر لدعلموا أن رهبم  و خ اخلدالق الدذد ال رلده رال  و    ُث

 لبذ األلداد  اآل ة الباطلة من د ن خ   ¸  ، بل دعوا قومهما رض اوحدد خ´  سدع بل شد ء
رأ  م  عن موسدا حدنما سدلله قومه أن جيعل  م رله صدنًما مال عباد األصدنا  الذكن ´  فقال خ

، فقال خ يف ب ابه القرآن   بعد أن أجنا م خ من فرعون  ملنوده ’    م سددددا ر ن مع موسددددا
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}اجملدد :  
 مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
- 138{ ]سدددددورة األعرا :يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
رَا ِدَل َبيِن  مَلَهَلُة قَاَلُه  خُيْربُ اَدَعاَض َعمها  "  [140 ا،ِرسددددددددْ ، ِحنَي مَلاَ ُز ا اْلَبْحَر، َ َقْد رَأَْ ا ’   ِلُموسددددددددَ

َ ُْم{ ِمْن آاَيِت اَّللِه َ َعِ دِم ُسْل َالِِه َما رَأَْ ا، }فَأَاَدْوا{ َأْد: َفَمرُّ ا }َعَلا قَدْوٍ  كَدْعُكُ وَن َعَلا َأْصَناٍ   
رِكنَ  َعالِدِ نَي. َ ِقدَل: َبالُوا ِمْن خلَْمٍ قَاَل بَدْعُض اْلُمَ سدددددِ  قَاَل اْبُن مُلَرْكٍج:  ََبالُوا كَدْعُبُد َن  ، : َبالُوا ِمَن اْلَكندْ

َهًة َ ُْم يف ِعَباَدِ ُِم اْلِعْجَل بَدْعَد َذِلَك، فَدَقالُ  بدْ َوِر اْلبَدَقِر، فَِلَهَذا َأَ َر َذِلَك شدددددُ َناًما َعَلا صدددددُ وا: }اَي  َأصدددددْ
ا امْلعَ  ا ْل لََنا ِرَ ًا َبَما َ ُْم آِ ٌَة قَاَل ِرلهُكْم قَدْوٌ  جَتَْهُلوَن{ َأْد: جَتَْهُلوَن َعَ َمَة اَّللِه َ مَلاَلَلُه، َ مَ ُموسددددددددددددَ

رِكدِك َ اْلَمِاددلِ  ُب َأْن كُدنَدزهَه َعنْدُه ِمَن الشدددددددددددددده ٌل مدَا جيدَِ الِدٌك }َ اَبطدِ ا ُ ْم ِفددِه{ َأْد:  دَ   }ِرنه َ ُؤالِء ُمَ ربهٌ مدَ
  ’  قال العالمة الشدددام  القامس : أد عبادة األصدددنا ،  كذبر م موسدددا  (39)"  َبالُوا كَدْعَمُلوَن{

 
 (467/ 3( »تفسري ابن كثري« )39)



 
 35 

لعم خ علدهم من رلقاذ م من أسددددددددر فرعون  قهره  ما بالوا فده من ا وان  الذلة  ما صددددددددار ا رلده  
من العزة االس ش اء من عد  م  الن ر رلده يف حال  واله   البه  غرقة  دماره،  َل أيمر م أكًها 

عمدا    سددددددددددددددبحدالدهه رال  و  أن ك خدذ ا عزكر ر دًا بدل أمر م بعبدادة خ الواحدد القهدار ر دًا  احدًدا ال رلد
من ملهلة بين  -اعاض خ عن ذلك علًوا ببهلًا  -كشددربون رمنا حدي  ذا القول أبن عزكر ابن خ  

رسدددددددددددددرا دل ملا رأ ا أن عزكرا ب ب ال وارة من حاف  ه غدًبا بلها فلما رملع علماء بين رسدددددددددددددرا دل من 
لوا أ دعو ا يف ا بال  قابلو ا حرب عد  م أارب م الناع بشدأن عزكر فاسد خرملوا النسد  اليت با

عز   هبا فوملد ا ما ملاء به صددددددددحدًحا فقال بعض ملهل هم: رمنا صددددددددنع  ذا ألله ابن خ، اعاض خ
 ك نزه عن الولد. ملل ملاللهعن ذلك علوًّا ببهلًا فا   ملل 

  : الكرو  القرآن  الع دم  يف ب ابه  الدهود  عن  اعاض  خ   مج حج}قال 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 جف مغ معجغ جع مظ حط خضمض حض جض مص

 [.31{ ]سورة ال وبة:خف حف

 ر   اإلما  أمحد  التمذد   ابن ملركر من طرحل، عن  ذبر العالمة القامس  يف ا سدددددددددهله قال 
فره رض الشدددددا ،  بان قد ان دددددر يف ا ا لدة  ‘   أله ملا بلغ ه دعوة رسدددددول خ  ¢  عدد  بن حاُت

علا أا ه،  أع ا ا، فرملعي رض أادها،   ‘  فُأسددددرت أا ه  َجاعه من قومه، ُث من  رسددددول خ
، فقد  عدد  املدكنة،  بان ر دسددددددداً يف قومه ‘   فرغهب ه يف اإلسدددددددال ،  يف القد   علا رسدددددددول خ
، ‘   ي الناع بقد مه، فدال علا رسددددددول خطدئ،  أبوه حاُت ال ا   املشددددددهور ابلكر ، ف حد  

َأْحَباَرُ ْم َ رُْ َباهَنُْم أَْراَبابً مِ ن ُد ِن   بهَُذۤ اْ ٱ يف عنق عدد  صددلدب من فهددة،   و كقرأ  ذه اآلكة: } 
{ ، قدددال: فقلدددي: رهنم َل كعبدددد  م، فقدددال: " " بلا رهنم حر موا علدهم اثالل،  أحلوا  م   َّللهِ ٱ

أن    رك: " اي عدد ، ما اقول؟ أكهدددد‘   و م فذلك عباد م راي م ".  قال رسددددول خاثرا ، فاابع
كقال: خ أبرب؟ فهل اعلم شدددددددلاً أبرب من خ؟ ما كهددددددرك أن كقال: ال رله رال خ، فهل اعلم ر اً  
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رُْ َباهَنُْم أَْراَبابً  َأْحَباَرُ ْم  َ  بهَُذۤ اْ ٱ}   غهل خ؟ " ُث دعاه رض اإلسدددال ، فأسدددلم  شدددهد شدددهادة اثق "
َه ِراله ُ َو ُسْبَحالَُه َعمها   ْبنَ ٱ ْلَمِسد َ ٱ َ  َّللهِ ٱمِ ن ُد ِن  هاً َ اِحداً اله رِلَدددددددددددددددال َمْرَوَ َ َمآ أُِمُرۤ اْ ِراله لِدَدْعُبُدۤ اْ رِلَدددددددددددددددال

 (40) " رن الدهود مغهوب علدهم،  الن ار  ضالون " ُكْشرُِبوَن {
ان الدهود مغهدددددددوب علدهم   ذا بسدددددددبب اب عاد م عن الدكن اإلسدددددددالم   ملسو هيلع هللا ىلص قد بني النيب 

 اب عاد م عن شرا عه يف اثالل  اثرا  يف ال وراة  عباد م   •  الذد ملاء م به موسا   ار ن
خ    لالعلمددا هم ب دداع هم يف حترو مددا أحلدده خ  حتلدددل مددا حرمدده خ  اابدداعهم يف ذلددك  قو م ع

بل  عز ملل  ب فقد قالوا أن عزكرا ابن خ  قو م كد خ مغلولة     قولة شددددددددندعة يف حق خالكذ
برو علا عباده أَجعني ابخلهل  الرزحل،    سدددددبحالهكداه املقدسدددددة مبسدددددوط ان كن ق بدف كشددددداء فهو 

حدد   حترك هم لك اب خ ال وراة،   ذه األسدددددددباب من االب عاد عن اإلسدددددددال  الذد أمر ا به من او 
خ  العمل بشدددددددددرا عه  حترك هم الك اب املقدع )ال وراة( غهدددددددددب خ علدهم  لعنهم  حكم علدهم 

 ابلك ر  اخلر ج من دكن اإلسال   أكًها بالوا كك ر ن ِبايت خ  كق لون النبدني بغهل اثق. 
لقومهما بين رسددددددددرا دل     ل   الدعو  كوملهها   •  دعوة موسددددددددا  أااه  ار ن  فهذه
ض فرعون  قومه كدعو م رض اإلسددددددال  دكن رب العاملني الذد فرضدددددده علا اخللق أَجعني موسددددددا ر

عرهبم  عجمهم أبدهددددددهم  أسددددددود م فرضدددددده علدهم بافة بد ن اسدددددد اناء  كدعو م رض عبادة اخلالق 
 ب به،  لبذ عبادة غهل خ ب رعون الذد بان    كدعو م رض اوحدد خ  أابا  رسدددددددداالاه  ™  الع دم

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ}  ومدهكقول لق

فما آمن  [24{ ]سدددددورة النازعات:زئ رئ ّٰ ِّ ُّ}  [38{ ]سدددددورة الق دددددص:مك
من قو  فرعون رال رملل من آل فرعون  السددددددددددددددحرة الذكن ملاء هبم فرعون   ’  لدعوة موسددددددددددددددا

آكة خ مب ددددددرة     ع ددددددا   فما بان من شددددددأهنم رال أهنم ملا رأ  ’  لدغلب هبم ليب خ موسددددددا
اليت كلقدها فدجعلها خ القادر علا بل شددددددددد ء ثعبان مبني  اضددددددددد  فما بان من  ’  موسدددددددددا
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لدكن اإلسدددال   سدددللوا خ أن كاب هم علا  ’   السدددحرة رال أهنم اسددد جابوا لدعوة ليب خ موسدددا
  رض فرعون  قومه فقال خ ’  ، دكن اإلسدددددددددال  الذد ملاء م به موسدددددددددا ’  دكن موسدددددددددا

 يت ىت نت مت زت رت يب}يف ب ابه القرآن اجملدد عن السددددددددحرة:  ملالل ملالله

 [126{ ]سدورة األعرا :اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث
أد: مدا اعددب مندا رال اإلميدان ِبايت خ، أد:  مدا عب ده  ألكراده  و أع م  داسددددددددددددددنندا؛ أللده اهل 
رْباً { أد: أِفْض  َنا صدددددددددَ األعمال،  أع م املناقب، فال لعدل عنه طلباً ملرضدددددددددااك } َربدهَنآ أَْفرِْغ َعَلددْ

ِلِمنَي { أد:    قال    (41)  ب ني علا اإلسددددال علدنا صددددرباً  اسددددعاً لنابي علا دكنك } َ اَدَوفدهَنا ُمسددددْ
رْبًا{ َأْد:  ابن باهل يف قوله " َنا صددددَ َنا  َربدهَنا أَْفرِْغ َعَلددْ رْبِ  ُعمه ِدكِنَك، َ الادهَباِت َعَلْدِه، }َ اَدَوفدهَنا َعَلا اِبل دددده

 ابإلسال  ’  فقد ملاء م موسا (42)" ُمْسِلِمنَي{ َأْد: ُمَ اِبِعنَي لَِنِبدِ َك ُموَسا
رلده لددعوه رض دكن خ اإلسدددددال   كؤمن اب   ’    ا  و فرعون الذد أرسدددددل خ موسدددددا

لدكن  ’  كقص خ علدنا يف ب ابه العزكز أن فرعون اسددددددد جاب لدعوة موسدددددددا  ،  كعبد ه  حده
ا اإلسددددددال   اإلميان فده عندما أدربه  ال رحل اإلسددددددال   اإلميان اب  رضدددددد رارًا يف  قي ال كن ع ل سددددددً

ألدده ال كن ع اإلميددان حني كر  أبع خ    ¸  فقددد بني خ  ،   رأ  العددذاب  لكن ال ان عدده حدنلددذٍ 
 خن}يف ب دابده القرآن الع دم:  ™  سددددددددددددددندة خ يف الدذكن الوا  لن جتدد  دا حتوكاًل فقدال خ ، عدذابده
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
موسددددا، ملا  صددددل البحر، رض أ حا خ  أن  ذلك " [90كول :{ ]سددددورة  رب يئ ىئ

أن كهددربه بع دداه، فهددربه، فال لق اثىن عشددر طركًقا،  سددلكه بنو رسددرا دل،  سدداحل فرعون  ملنوده  
فلما اسدددددددد كمل موسددددددددا  قومه اارملني من البحر،  فرعون  ملنوده داالني فده،  ،   داالني ال ه
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حىت رذا أدرك فرعون ،    ملنوده، فأغرقهم،  بنو رسدرا دل كن ر نأمر خ البحر فال  م علا فرعون   
رَا ِدَل{   و خ اإلله اثق  الغرحل،  ملز  هبالبه }قَاَل آَمْنُي أَلهُه ال رَِلَه ِرال الهِذد آَمَنْي ِبِه بَدُنو ِرسددددْ

ِلِمنَي{ أد: املنقادكن لدكن خ،  ملا ملا   (43) "  ء به موسددددددددددداالذد ال رله رال  و }َ َأَأ ِمَن اْلُمسدددددددددددْ
ْدَي قَدْبُل " ¬  قال العالمة القامس  } آآلَن { أد: اؤمن  اسددلم ل نجو من الغرحل } َ َقْد َع ددَ

{ أد: ابلهالل  اإلضالل،  ال لم  ْلُمْ ِسِدكنَ ٱ{ أد: ب رت اب  من قبل الغرحل، }  َُبنَي ِمَن  
 (44)"   الع و

لدكن اإلسال  الذد أمره خ أن كدعو بين رسرا دل  أ ل م ر رلده   ’  فهذه دعوة موسا
علدندا  دذا يف   ¸  رض الدداول فدده طداعدًة   رب العداملني  رميداًأ برسددددددددددددددالدة خ رلدهم  قدد قص خ

 القرآن الع دم. 
ر ا  قد أارب خ عن قو  ابع يف ب ابه الكرو أهنم بذبوا الرسدددددل  َل كؤمنوا بدكن اإلسدددددال   ب 

هبذا الدكن فأ لكم خ لعد  رمياهنم بدكن خ اإلسددددددال   عد  ااباعهم  ذا الدكن  أارب النيب  مد 
اإلسددددددددددددال    دالأن ملكهم ابع  ذا َل كك ر ابإلسددددددددددددال  دكن خ العل  الكبهل بل آمن اب   ملسو هيلع هللا ىلص

بلدم خ اليت  رثها قومه من بين رسرا دل من   ’   اع نقه  دعا قومه رلده  ذلك يف دعوة موسا
الناع رلده رمنا  و دكن  ’  األحبار   ذا كوضددددددد  لنا  كبني أن الدكن الذد بان كدعو موسدددددددا

 ل ددددددالةاإلسددددددال   الذد بان علده بين رسددددددرا دل من بعد موسددددددا رض عدسددددددا علدهما  علا لبدنا ا
  السال .

  : اعاض  خ   جل  لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف }فقال 
الداان:مل خل حل َ ُْم "   [37{ ]سورة  َ ُمْنِذرًا  َ ُم َدَوعِ ًدا  َ ُْم،  ًدا  ُم َدَهدِ  اَدَعاَض  قَاَل 

- َ لُ َرَا ِِهْم ِمَن اْلُمْشرِِبنَي َ اْلُمْنِكرِكَن لِْلبَدْعِت  ََبَقْوِ  اُدبهٍع    أَبَْسُه الهِذد اَل كُدَردُّ، َبَما َحله أبَِْشَباِ ِهمْ 
ُ  َارهب ِباَلَدُ ْم، َ َشرهَدُ ْم يف اْلِباَلِد، َ فَدرهقَدُهْم َشَذَر َمَذَر، َبَما اَدَقدهَ   َحْدتُ -َ ُ ْم َسَبأٌ   أَْ َلَكُهُم اَّلله
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َك، َ َقْد  َذِلَك يف ُسوَرِة َسَبٍأ، َ ِ َ  ُمَ دهرة إبِِْلَكاِر اْلُمْشرِِبنَي لِْلَمَعاِد.  ََبَذِلَك َ اُ َنا َشبدهَهُهْم أِبُ لَلِ 
ُبلهَما َمَلَك  -َ ُ ْم َسَبأٌ -الُوا َعَراًب ِمْن َقْح َاَن َبَما َأنه َ ُؤاَلِء َعَرٌب ِمْن َعْدَأَن، َ َقْد َباَلْي مِحْهَلُ  بَ 

ْوُن ِلَمْن ِفدِهْم َرمُلٌل مَسهْوُه اُدبدهًعا، َبَما كُدَقاُل: ِبْسَر  ِلَمْن َمَلَك اْلُ ْرَع، َ قَدْدَ ُر ِلَمْن َمَلَك الرُّ َ ، َ ِفْرعَ 
َ َق َأنه  َمَلَك ِمْ َر َباِفرًا، َ النهَجاِش ُّ ِلَمْن َمَلَك اْثََبَشَة، َ َغهْلُ َذِلَك ِمْن أَْعاَلِ  اأْلَمْلَناِع. َ َلِكِن ااده 

ده ُمْلُكُه َ َع َُم ُسْل َالُُه  بَدْعَض اَدَباِبَعِ ِهْم َارََج ِمَن اْلَدَمِن َ َساَر يف اْلِباَلِد َحىته َ َصَل ِرَض مَسَْرقَدْنَد، َ اْش َ 
أَلهُه   فَاادهَ َق  الهِذد َم هر اثِْهلََة  َ ُ َو  َرَعااَيُه  َ ِباَلُدُه،  ََباُدَرْت  َ َْلَكُ ُه  َ ااهَسَعْي  اِبْلَمِدكَنِة  َ مَلْدُشُه،  َمره 

ِ  اْ َاِ ِلدهِة، فََأرَاَد ِقَ اَل أَ ْ  ِلَها َفَمالَدُعوُه َ قَااَدُلوُه اِبلندهَهاِر، َ مَلَعُلوا كَدْقُر له اِبللهْدِل، الندهَبِوكهِة َ َذِلَك يف َأايه
ُهْم، َ اْسَ ْ َحَب َمَعُه َحرْبَْكِن ِمْن َأْحَباِر كَدُهوَد َباَأ َقْد َلَ َحاُه َ َأْاربََ  ُهْم  ََبفه َعندْ اُه أَلهُه  فَاْسَ ْحَدا ِمندْ

َا  اَل َسِبدَل َلُه َعَلا َ ِذِه اْلبَدلْ  َها َ َأَاَذُمَا َمَعُه ِرَض آِاِر  يف  َكُكوُن  َليبٍ   ُمَهامَلُر  َدِة؛ فَِإهنه الزهَماِن، فَدَرمَلَع َعندْ
بَدْدِي،  َعْن َذِلَك أَْكًها، َ َأْارَبَاُه ِبَعَ َمِة َ َذا الْ   ِباَلِد اْلَدَمِن، فَدَلمها امْلَ اَز مبَكهَة أَرَاَد َ ْدَ  اْلَكْعَبِة فَدنَدَهَداهُ 

َذِلَك النهيبِ  اْلَمبدُْعوِي يف آِاِر    َ أَلهُه ِمْن بَِناكَِة ِربْدرَاِ دَم اخْلَِلدِل َ أَلهُه َسَدُكوُن َلُه َشْأٌن َعِ دٌم َعَلا كدد
مِلًعا ِرَض اْلَدَمِن َ َدَعا أَْ َلَها  الزهَماِن، فَدَع هَمَها َ طَاَ  هِبَا ،  ََبَساَ ا اْلِماَلَء َ اْلَوَصاِ َل َ اْثَِبهَل. ُُثه َبره رَا

  ، ِفدِه َمْن َكُكوُن َعَلا ا َِْداكَِة قَدْبَل بَدْعَاِة اْلَمِسدِ ، ’   ِرَض ال دهَهوُِّد َمَعُه،  ََباَن ِرْذ َذاَك ِدكُن ُموَسا،
 .  ، فَد َدَهوهَد َمَعُه َعامهُة أَْ ِل اْلَدَمنِ ’ 
 رسالمه  ذا رمنا بان م ابعة لدكن    (45) "    : اَل َاُسبُّوا اُدبدهًعا ؛ فَِإلهُه َقْد َأْسَلمَ ‘   "قال النيب 
بين رسرا دل علا كد األحبار   ذا كوض  أن الدكن الذد ملاء به موسا  دعا الناع    ’   موسا

  رلده  و  من بعده رمنا  و دكن اإلسال .
  

 
 

 
 (57319اجلامع الصغري  -( )رواه أمحد وحصحه األلباين45)



 
 40 

 

 مزاعم وبدع عند أصحاب ضاللة 
 األداين الثالثة ومساواهتا توحيد 

 
بدين اإلسالم الذي   ¸  مل يبعثه هللا بداينة يهودية وال نصرانية بل بعثه هللا  ’   وموسى

نيب هللا جاء    ’   ليس هلل دين غريه وال يقبل هللا غري دينه هذا وأما من ظن أو زعم أن موسى 
  يف القرآن يف سورة األعراف   ’   وهو يظن أن قول موسى  )وهو جاهل ال يعلم (  ابليهودية 

على ما يظن فهو ال يعلم تفسري ومعىن   دلدل  [156{ ]سورة األعرا :حن جن يم}
ا دليل على صحة ما عليه اليهود اليوم أو اليهودية أو يظن ذلك أيًضا هذه اآلية الكرمية أو يظن أهن

قول هللا  ىث  نث مث رثزث يت ىت نت مت زت}  ¸  يف 
 ىك  مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 ين ىن نن من  زن رن اممم يل ىل مل  يك
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

املا دة:حب ]سورة  اعاض    [44{   حم  جم يل ىل مل خل} قوله 
 مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

البقرة:{  ىي  مي خي حي جي يه ىه اعاض    [62]سورة   خن}  قوله 
 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
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{ ]سورة  نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ نئ
 [.40اثج:

فهدذه ظنون ابطلدة  ي كالت فداسددددددددددددددددة ال دلددل علدهدا  حدنمدا  يت ب  سددددددددددددددهل  دذه اآلايت 
ال نون  املع قدات الباطلة املنافدة ملا  الكرميات من أقوال آُة ال  سدددهل سدددو  ك بني لنا فسددداد  ذه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص يف ب اب خ  سنة رسول خ
ليب خ حجة يف صحة الدايلة الدهودكة   و    ’  : الرد علا زعمهم أن يف قول موساأ اًل 

 رِلَْدَك { أد: ابنا رلدك. كقال:  اد رلده كهود، رذا رملع  اتب، فهو  ا د.  } ِرأه ُ ْدلَدآ: قول
  لبعههم: 

د   د    بببببب  الببببببد ببببببب  بببببب  راكببببببب   اي 
 
 

د    د  بببببب   واسبببببببببببببببب ببببببد كبببببب  بببببب   بببببب 
  قال آار:   

د   ا بببببب  يبببببب     ببببببد نبببببد هببببد َببببببا  أمببببا    إين 
ب ق دددددددددهلأ، مقركن رملعنا  }ِرأه ُ ْدَأ رِلَْدَك{ أد: لقوله قال العالمة السدددددددددعدد يف ا سدددددددددهله   

 (46) مندبني يف َجدع أمورأ
أد ل   معىن ال وبة  رمنا عرفوا ب وبة  اش ق  م امسهم من ال وبة ملا اتبوا بعد ما ابذ ا العجل 

 ىق }    أمر م ابل وبة من عبادة العجل فقال خ اعاض يف ب ابه العزكز  ’    عبد ه فحاهم موسا
 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 لكن بالي اوبة من جنا من الق ل اوبة    [54{ ]سورة البقرة:خئ حئ جئ يي ىي
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 مح جح مج }  يف ب ابه القرآن الع دم أهنم قالوا:  ™  غهل ل وش، فقد أارب خ
 حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ  جخ

 حف  جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض
  [93{ ]سورة البقرة:حك  جك  مق حق مف خف

}¸  قال  ىث  نث مث رثزث يت ىت نت مت  زت: 
 ىك  مك لك اك  يق ىق يف ىف يث

 ين ىن نن من  زن رن اممم يل ىل مل  يك
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

 ذا الرد علا زعمهم أن يف اآلكة دلدل علا أن الدهودكة دكن من عند    [44{ ]سورة املا دة:حب
   خ فهذه أقوال أ ل العلم من امل سركن لنعلم معىن اآلكة الكرمية صحدًحا

ِفدَها ُ ًد  { أد: ررشاٌد رض اثق } َ لُوٌر {    ل دهْورَاةَ ٱ} ِرَّنه أَلزَْلَنا  قال القامس  يف ا سهله :
َأْسَلُمواْ {   لهِذكنَ ٱ { من بين رسرا دل }    لنهِبدُّونَ ٱأد: رظهار ملا الْدبَدَهَم من األحكا  } َُيُْكُم هِبَا  

} لِلهِذكَن    ذه ال  ة  .  سنذبر سر  چ  أد: الذكن بالوا مسلمني من لدن موسا رض عدسا
 (47) َ اُد اْ {   م الدهود.   ) اد( مبعىن: اتب  رملع رض اثق

ال وراة علا موسا  فدها    ’   قلي:  اب ملة فإن املعىن العا  لآلكة الكرمية أن خ ألزل 
شرا ع دكن خ اإلسال   داكة رض اثق  لور كع م من الهاللة  الشكوك  الشبهات حىت كعمل  

الذكن أياون من    چ   ليب خ  أيمر قومه ابلعمل هبا   ذه  ظد ة األلبداء   ’   موسامبا فدها  
بعده فهم كعملون بك اب اإلسال  ال وراة يف زمنهم  ُيكمون به يف بين رسرا دل للذكن  اد ا أد  
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 ُيكمون بشرا ع ب اب موسا   ’   اتبوا فهؤالء النبدون الذكن أسلموا كعملون بك اب موسا
لقومه يف   ’   أال   و اإلسال  الذد بلغه موسا  ’   م اتبعون لدكن موساال وراة فه  و  

 ل ق به فرعون ل سه يف  قي ال كن عه    ’   م ر  ل ق به سحرة فرعون حدنما آمنوا مبوسا 
  دكن األلبداء من بعده حىت عدسا  ’  فهو دكن  احد دكن َجدع الرسل  األلبداء، دكن موسا 

  سدأيت رن شاء خ ا  دل ذلك.  ’ 
 }ِرأه أَلزْلَنا ال دهْورَاَة{ علا موسدددا بن عمرانيف ا سدددهل قوله :   ¬ ء يف ا سدددهل السدددعددملا

الهاللة }َ لُوٌر{ كس هاء من   كع م   اثق،  اإلميان  رض  كهدد  . }ِفدَها ُ ًد {  ‰
َنا مُ  ا به يف ظلم ا هل  اثهلة  الشددكوك،  الشددبهات  الشددهوات، بما قال اعاض: }َ َلَقْد آاَدددْ وسددَ

َداًء َ ذِْبرًا لِْلُم هِقنَي{ }َُيُْكُم هِبَا{ بني الذكن  اد ا، أد: الدهود يف القهددددددااي  َ َ اُر َن اْلُ ْرقَاَن َ ضددددددِ
َلُموا{    القاد ا أل امره، الذكن رسدددالمهم أع م من رسدددال  غهل م،   ال  ا   }النهِبدُّوَن الهِذكَن َأسدددْ

ان  ؤالء النبدون الكرا   السددددددددددددددادة لألأ  قد اق د ا هبا  ا  موا    م صدددددددددددددد وة خ من العباد. فإذا ب
 مشددوا ال ها، فما الذد منع  ؤالء األراذل من الدهود من االق داء هبا؟  ما الذد أ ملب  م أن  

، الددذد ال كقبددل عمددل ظددا ر  ابطن، رال ب لددك ‘   كنبددذ ا أشددددددددددددددر  مددا فدهددا من اإلميددان مبحمددد
العقددة؟  ل  م رما  يف ذلك؟ لعم  م أ مة دأهبم ال حركف،  رقامة رايسدددددددددددد هم  مناصددددددددددددبهم بني 

 (48) الناع،  ال أبل بك مان اثق،  رظهار الباطل، أ للك أ مة الهالل الذكن كدعون رض النار

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل: }¸  قال
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 [. 62{ ]سورة البقرة:ىي مي خي حي

ابِِلنَي َمْن آَمَن اِبَّللِه َ اْلدَدْو ِ  اَر  َ ال دددددددده دِ دُّ: }ِرنه الهِذكَن آَمُنوا َ الهِذكَن َ اُد ا َ النه ددددددددَ  اآلِاِر قَاَل السددددددددُّ
اِثًا{ اآْلكََة:   َحاِب يف لَدزََلْي َ َعِمَل صددددددَ ْلَماَن  َأصددددددْ ، بَدددْ سددددددَ ُي النهيبه اْلَ ارِسددددددِ ِ  رْذ ذََبَر  ‘  َنا ُ َو ُُيَدِ 
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َهُد َن أَلهَك سددَ دُ  لُّوَن َ كُدْؤِمُنوَن ِبَك، َ َكشددْ وُموَن َ ُك ددَ َحابَُه، فََأْارَبَُه َارَبَُ ْم، فَدَقاَل: َبالُوا َك ددُ بدَْعُت  َأصددْ
ْلَماُن ِمْن ثَدَنا ِِه َعَلْدِهْم، قَاَل َلُه َليبُّ  ْلَماُن، ُ ْم ِمْن أَْ ِل النهاِر".  ‘  اَّللهِ  لَِبدًّا، فَدلهَما فَدرََغ سددددددددددَ : "اَي سددددددددددَ

َك ابِ  ُ َ ِذِه اآْلكََة، َفَكاَن ِرميَاُن اْلدَدُهوِد: أَلهُه َمْن مَتَسدده ْلَماَن، فَأَلْدَزَل اَّلله َ ده َذِلَك َعَلا سددَ نهِة  فَاشددْ ل دهْورَاِة َ سددُ
ا، ا. فَدَلمها مَلاَء ِعدسدَ ’  ُموسدَ ا،  ؛ َحىته مَلاَء ِعدسدَ نهِة ُموسدَ َك اِبل دهْورَاِة َ َأَاَذ ِبسدُ ا َباَن َمْن مَتَسده

ُهْم  دِل ِمندْ َك اِبإْلِجنِْ اَر  َأنه َمْن مَتَسددددده ا، َباَن َ اِلًكا. َ ِرميَاُن النه دددددَ َبْع ِعدسدددددَ رَا ِِع  فَدَلْم كََدْعَها َ َلَْ كَد دْ َ شدددددَ
ا َباَن ُمْؤِمنًدا َمْقُبواًل ِمنْدُه َحىته مَلاَء   ُهْم  كَدَ ْ  ‘  ، َفَمْن َلَْ ك بْع ُ َمدهًدا‘  ُ َمدهدٌ ِعدسددددددددددددددَ َما َباَن  ِمندْ

دِل   ا َ اإْلِجنِْ نهِة ِعدسددَ َ قَاَل اْبُن َأيب حاُت:  ر د عن سددعدد بن ملبهل ُو ،   َباَن َ اِلًكا-َعَلْدِه ِمْن سددُ
 (49) َ َذا

يف  ¬  يف ا سددددهله بعد ما لقل قول شددددد  اإلسددددال  ابن ادمده ¬ قال اإلما  العالمة القامس 
رمددا  اثن دداء قبددل لز ل ال وراة  اإلجندددل ُث قددال   ’   ال دددددددددددددددابلني أبهنم بددالوا م بعون مللددة ربرا دم

 مدا قرره اإلمدا  ابن ادمددة، كؤكدد مدا ذ دب رلدده باهل من امل سددددددددددددددركن، من أن معىن قولده  : "  القدامس 
كنسدد ، م دددقا بقلبه ابملبدأ  املعاد، عامال مبق هددا أن  قبل  دكنه  يف منهم   بانمن اعاض َمْن آَمَن  

  (50)"  شرعه،  ذلك بأ ل الك ابني أ  بان من ال ابلة املوحدكن
ال وا ف، من حدت  م، ال  ذه بني  اثكم   ذا أن   ال دحد  "قال العالمة السدعدد يف ا سدهله 

 أن  ذا مهدددمون أحوا م،   ‘   ا رابار عنهم قبل بعاة  مدابلنسدددبة رض اإلميان مبحمد، فإن  ذ
  ذه طركقة القرآن رذا  قع يف بعض الن وع عند سداحل اآلايت بعض األ  ا ، فال بد أن جتد ما 
كزكل ذلك الو م، ألله انزكل َمْن كعلم األشدددداء قبل  ملود ا،  َمْن رمح ه  سدددعي بل شددد ء. ذلك  

ا ددل  ذمهم،  ذبر معداصدددددددددددددددهم  قبدا حهم، رمبدا  قع يف بعض ألده ملدا ذبر بين رسددددددددددددددر   - خ أعلم  
الن وع أهنم بلهم كشدددملهم الذ ، فأراد البارد اعاض أن كبني من َل كلحقه الذ  منهم بوصددد ه،  ملا  
بان أكهددددددددا ذبر بين رسددددددددرا دل ااصددددددددة كو م االا  دددددددداص هبم. ذبر اعاض حكما عاما كشددددددددمل 
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اإلشددددددددددكال، فسددددددددددبحان من أ د  يف ب ابه ما كبهر  ال وا ف بلها، لد هدددددددددد  اثق،  كز ل ال و م   
 (51) عقول العاملني

اعاض    خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن} قوله 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ
(، فإن اآلكة الكرمية ا سر ابآلكة الكرمية اليت قبلها يف سورة البقرة    [40{ ]سورة اثج:نت مت

ذلك الع ر حىت ال ك مكن    زمان كدفع الكافركن ابملؤمنني يف  ذا الزمن أ   و أن خ يف بل  
الكافر ن يف بل حقبة من املسلمني املؤمنني هبد  د ر عباد م  لدسي  ذه اآلكة ا حدي عن 

 ني  مي زي}:    اآلكة الكرمية اوض  ذلك قال اعاض  ن لك  ملسو هيلع هللا ىلصزمن النيب  مد  

 جب  هئ مئ خئ حئ  جئ يي  ىي

 حج  مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب

 [.251{ ]سورة البقرة:حس جس مخ جخ مح جح مج 

 
 
 

 
 

 
 (54( »تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن« ) 51)
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 مجيع أنبياء بين إسرائيل من بعد نيب للا موسى ’ 

 مسلمون يدعون إىل دين للا اإلسالم 
 

يف ب ابه القرآن    ™   قد أ ردأ الدلدل علا  ذا من قبل   و اآلكة الكرمية يف سورة املا دة فقال خ

 يث  ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت} الع دم:
 مل  يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

 ري  ٰى ين ىن نن  من  زن رن اممم يل ىل
]سورة  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي  }
رض عدسا ابن مرو أسلموا   ’   فجمدع ألبداء بىن رسرا دل مسلمون من أ ل موسا  [44املا دة:

   رب العاملني  ُيكمون بك اب ال وراة يف قومهم الذكن اتبوا رض خ 
 

 
  
 
 
 
 



 
 47 

 

 •  للا داود دين نيب للا سليمان وأبوه نيب 
 ودعوهتما وجهادمها يف سبيل نشر اإلسالم 

 
  ا  و القرآن الع دم ك  ل لنا ذلك فقد قص خ لنا عن بعض ألبداء بين رسرا دل من بعد  

  ’   ليب خ موسا بن عمران  ه من بعد  ’   ليب خ كوسف ابن ليب خ كعقوب   و رسرا دل
فقد أاربأ خ عن الدكن الذد بان كدكن   به    •  دأال   و ليب خ سلدمان بن ليب خ دا  

 ك عبد به    كع نقه  كدعو الناع رلده بل بان ُيارهبم رن رفهوا الداول يف اإلسال   جيا د م  
ك  من أملل ملنود من اإلل   ا ن  ال هل،  أكًها سخر له الر   ¸  يف سبدل خ،  قد أع اه خ

  لشر دكن اإلسال   دعوة الناع رلده  ملهاد م رن أبوا الداول ىف  ذا الدكن الع دم.
يف النبوة  الدعوة رض اإلسال   ا هاد يف سبدل لشره،    •  لقد أ ري خ سلدمان أابه دا د

 مئ  زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ}  يف ب ابه القرآن الكرو:   ™   فقال خ
 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ين  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب
 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج

 حف  جف  مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض
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 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 ىم  مم  خم حم  جم يل ىل مل خل خم حم جم هل

 جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم
 رئ ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث  زث رث يت ىت  نت مت

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين  ىن

  ذه   [31-16{ ]سورة النمل:مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب
ليب خ رض الناع الذكن  م علا دكن غهل دكن اإلسال ، فأمر بعبادة خ    ’   دعوة سلدمان 

من ا د د أهنم علا غهل اإٍلسال  أرسل رلدهم ب ااًب    ’    ملا علم سلدمان حده ال شركك له  
 .اعاضأيمر م  كدعو م أن أياوا رلده مسلمني موحدكن خ 

ُمْسِلِمنَي{ َنة:  َعبهاٍع:    اْبنُ قَالَ "}َ أُْاوِن  ُعدَدددْ ْبُن  ُسْ َداُن  َ قَاَل  ُتِْلِ نَي.  َغهْلُُه:  َ قَاَل  ِدكَن.  ُمَوحِ 
 (52) "طَا ِِعنيَ 

 ملا رأ  سلدمان أن  ؤالء الك ار البعددكن عن اإلسال   اثق أهنم كركد ن أن ك رفوه  كسك وه 
دكن اإلسال  هبدكة فهدد م    عن دكنهم الباطل  الك ر الذد  م علده  أن كسك وه عن دعو م رض

ليب خ سلدمان إباداهنم رنود ال قدرة  م علا صد م  أله سو  خيرملهم من أرضهم أذلة   م  
 صاغر ن  ذلك رن َل أياوا رلده موحدكن مسلمني.

 
 (189/ 6( »تفسري ابن كثري« )52)
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 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل: }¸  قال
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

َأْد: أَلْدُ ُم قال ابن باهل يف ا سددددهله "    [37-36النمل:{ ]سددددورة َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ْساَلَ  أَِ  السهْدفَ  َقاُد َن لِْلَهَدااَي َ ال َُّحِف، َ أَمها َأَأ َفاَل أَقْدَبُل ِمْنُكْم ِراله اإْلِ  (53)" الهِذكَن اَدندْ

 خف حف مغجف جغ مع مظجع حط مض خض حض}  ’   عن سلدمان   ¸  قال
 ْلِعْلمَ ٱ قوله اعاض: } َ أُ اِدَنا  "  قال القامس  :    [42النمل:{ ]سورة  حك جك  مق حق مف

سلدمان متا  بال   من  ُمْسِلِمنَي {  ذا  قَدْبِلَها  َُبنها  علدها، ’   ِمن  فهلهم  علا  ، شكراً   
 (54) "   سبقهم رض العلم اب   ابإلسال . أد:  أ ادنا ُن العلم اب   بقدراه

دكن ألبداء بين رسدددرا دل  أهنم بالوا كدعون الناع رض اإلسدددال  دكن خ الوحدد  ¸   قد بني لنا خ
الذد لد  عند خ دكن كقبله من العباد أَجعني رال  ذا الدكن اثندف البعدد عن الشددددددددرك  عبادة  

 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن: }¸  غهل خ الواحدددد القهدددار قدددال
 مك لك  هش مش هس هثمس مث هت مت  هب مب مئهئ هي مي

َلْدَماَن،" [44{ ]سدددورة النمل:ُّـ َّـ هي مي هن من مل   َ اْلَغَرُض َأنه سدددُ
رًا َعِ دًما َمِندً ا ِمْن ’  ْل َالِِه َ مَتَكُِّنِه، فَدَلمها رََأْت ِ َِذِه  ُزمَلاٍج ، ابهََذ َق دددْ اْلَمِلَكِة؛ ِلهُلِكَدَها َعَ َمَة سدددُ

ُ، اَدَعاَض، َ مَلاَلَلَة َما ُ َو ِفدِه، َ اَدَب دددددددده  َرْت يف أَْمرِِه الْدَقاَدْت أِلَْمِر اَّللِه  َعَرفي أَلهُه َليبل َبرٌِو، َما آاَتُه اَّلله
، َلَمْي َّللِِه َلَف ِمْن ُبْ رَِ ا  ¸ َ َمِلٌك َعِ دٌم، فََأسدددْ ، َ قَاَلْي: }َربِ  ِرِن ِ ظََلْمُي لَدْ سدددِ { َأْد: مبَا سدددَ

 
 (191/ 6( »تفسري ابن كثري« )53)

 (493/ 7( »تفسري القامسي = حماسن التأويل« )54)
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ْم َ  رِْبَها َ ِعَباَدِ َا َ قَدْوِمَها الشدده َلْدَماَن َّللِِه َربِ  اْلَعاَلِمنَي{ َأْد:  ِمْن   َ شددِ َلْمُي َمَع سددُ ، }َ َأسددْ ُد ِن اَّللِه
 (55)"َ ْحَدُه، اَل َشرِكَك َلُه، الذد الق بل ش ء فقدره اقدكرًا ُمَ ابَدَعًة ِلِدكِن ُسَلْدَماَن يف ِعَباَداِِه َّللِهِ 

يف ب ابه القرآن   اعاضقال خ ما دة دكنه بما  ’     ذه    صدددددددددددددد ة دعوة ليب خ سددددددددددددددلدمان
، فإن دكنه اإلسددال   بان كدعو رض ’    الد ليب خ سددلدمان ’  الع دم،   ذا ليب خ دا د

اإلسدال  فقد أ ري خ سدلدمان أابه ليب خ دا د يف الدكن  النبوة  الك اب   و ال وراة اليت ألزلي 
سدددددددددددرا دل فكل  ذا الذد بان فده  ُيكم هبا للذكن  اد ا، أد اتبوا من بين ر ’  علا موسدددددددددددا

الدكن  العبادة  النبوة  الدعوة رض دكن خ اإلسددددددال   ا هاد يف سددددددبدل لشددددددر   من ’   سددددددلدمان
فقدد قدال خ اعداض عن ذلدك يف ب دابده القرآن   ’   اإلسددددددددددددددال  رمندا أادذه عن أبدده ليب خ دا د

 يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من}العزكز:
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

-15{ ]سدددددورة النمل:نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ
اَلُ ، ِمَن َ ابِْنِه  َداُ َد َ لَِبددهْدِه  َعْبَدْكِه  َعَلا  ِبِه  أَلْدَعَم َعمها اَدَعاَض خُيْربُ " [16 َلْدَماَن، َعَلْدِهَما ِمَن اَّللِه السده سدُ

لْدَدا َ اآْلِاَرِة،  النِ َعِم اْ َزِكَلِة، َ اْلَمَواِ ِب اْ َِلدَلِة، َ ال دددددددددددِ   َعاَدِة الدُّ َ اِت اْ َِمدَلِة، َ َما ََجََع َ َُما َبنْيَ سدددددددددددَ
كنِ  الَدِة يف الددِ  لْددَدا، َ الندُّبُدوهِة َ الر ِسددددددددددددددَ يف ا سددددددددددددددهل قولده  ¬   قدال (56)"َ اْلُملْدِك َ ال هْمِكنِي ال دها ِ  يف الددُّ

 [19{ ]سدددددورة النمل:هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ}
ُكَر  َأْن  أَ ِْْميِن  َأْد:  " ، ِمْن اَدْعِلدِم  َمْنِ َق ال ههْلِ َ اْثَدَدَواِن، َ َعَلا الهيِت  لِْعَم َدَك  َأشددددددددددددددْ َمنَدندَْي هبدَِا َعَل ه

ميَاِن ِبكَ  ْساَلِ  َلَك، َ اإْلِ  (57)"َ اِلَدده اِبإْلِ

 
 (197/ 6كثري« )( »تفسري ابن 55)

 (181/ 6( »تفسري ابن كثري« )56)

 (183/ 6( »تفسري ابن كثري« )57)
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 ’    و دكن ليب خ دا د،  اإلسال     ليب خ  ’     ذه اآلكة الكرمية ادل علا أن دكن سلدمان
االبن ال كدكن    ’    قد باأ كعدشان سواي يف بلدة  احدة  يف زمن  احد  معلو  أن سلدمان 

دا د أابه  دكن  ملة    ’   بدكن خيالف  ملة  احدة      بل باأ علا  دكنه  دكنا غهل  ك خذ  أ  
 قدا  الساعة  باأ ُيكمان يف القهااي  اإلسال      ملة األلبداء َجدًعا من قبلهم  من بعد م رض
 زت :}™  يف سورة املا دة فقال  ¸  يف جمل   احد سواي  ما ُيكمان مبا يف ال وراة بما بني خ

 يف ىف يث ىث نث  مث رثزث يت ىت نت  مت

 من زن رن مم ام يل}  ¸   قال  [44{ ]سورة املا دة:  ىق

 قد   [78{ ]سورة األلبداء:ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
يف الزبور أن األرض كرثها عباد    ™  علا دا د ب ااًب مقدًسا   و الزبور  قد ب ب خ  ¸  ألزل خ

خ ال اثني أد املوحدكن الذكن كعبد ن خ  حده  ال كشربون به شدًلا   و مهمون دكن اإلسال   
  لدمان  معناه  لبه  غاك ه عبادة خ  حده  عد  اإلشراك به   ذه حداة النبدني الكرميني دا د  س

  ذا دكنهما بما قص خ علدنا يف ب ابه القرآن الع دم   اعاض  ذه دعو ما رض اوحدد خ    •
فما من لىب دعا رض عبادة عزكز  ال رض عبادة العجل  ال رض عبادة عدسا ابن مرو  أمه بل بالوا  

 ال صاحبة  ال  لدا. كدعون الناع رض اإلسال   عبادة خ الواحد األحد الذد َل ككن له لدا   
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 ’ دين نيب للا يونس ابن مىت
 ودعوته الناس لإلسالم والتوحيد

 
بان مسلًما  َل ككن من املشربني   ’   من ذركة ربرا دم  ’     ا  و ليب خ كول  بن مىت

  ، ™  بدكن اإٍلسال  حىت كدعو م رض اإلسال  الذد  و اوحدد اإلله    "لدنو " أرسله خ رض قركة  
فلما رأ  عد  اس جابة منهم لدعوة اإلسال  اليت دعا م رلدها ارج من بدنهم مغاضًبا  م  قد ظن  
أن خ ال أياذه علا  ذا اخلر ج من غهل رذن من خ فحدثي الق ة اليت ق ها خ علدنا يف  

من ربوبة البحر   دجان البحر به   و يف ال لك ُث ملاءت القرعة علده حدنما    ب ابه القرآن اثكدم
اس هموا لهلموا أحد رباب ال لك لدخف  زهنا ل نجو مبن فدها من الغرحل فكالي القرعة برج علده 

  ربه   ’   فألقا بن سه يف البحر فل قمه اثوت  دال به يف البحر ُث دعا كول   ،  ىف بل مرة
مل به  كدعو الناع رلده من اوحدد خ الواحد األحد ال مد الذد َل كلد  َل  مبا أمره أن كع  ™

  و يف ب ن اثوت داال ظلمات البحر بدعوة    ’   كولد  َل ككن له ب ًوا أحد. فقال كول 
من  ذه ال لمات يف    اثق فقال: ال رله رال ألي سبحالك رِن بني من ال املني فأارمله خ

مشهور بذ     ’    ليب خ كول  ،   الرب  ألبي علده شجرة من القر   البحر  من ب ن اثوت رض 
 ىق يف ىف يث}يف ب ابه اجملدد:  ™  النون أد صاحب اثوت الذد اب لعه فقال خ 

 يه مهىه جه ين ىن من خن}  [139{ ]سورة ال افات:يق
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي
 يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ

 مث زث رث يت ىت متنت زت رت
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 ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
األلعا :رن مم ام يل ىل يكمل ألبداء بين   [86-83{ ]سورة  فهو من 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}  ™   رسرا دل  قال خ 
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
النبدني   [87{ ]سورة األلبداء:ىي ني ربرا دم من  أله قد آاا ذركة   قد أاربأ خ 

ذركة ربرا دم  من الذكن أ اوا من     املرسلني الك اب  اثكمة  امللك  أن كول  ابن مىت ليب خ

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي} يف القرآن اثكدم  ™  الك اب  اثكمة فقال خ

 زب  رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ

 [54{ ]سورة النساء:مب

َُُْن  قَاَل اْبُن َعبهاٍع:  "  قال اإلما  ابن باهل يف ا سهل القرآن الع دم لقاًل عن ر اكة اإلما  ال رباِن
َناُ ْم ُمْلًكا َعِ دًما{ الُد َن  النهاُع   َنا آَل ِربْدرَاِ دَم اْلِكَ اَب َ اثِْْكَمَة َ آاَدددْ ُ اَدَعاَض: }فَدَقْد آاَدددْ نهاِع، قَاَل اَّلله

ْدِهُم اْلُكُ َب،  الندُّبُدوهَة، َ أَلْدزَْلَنا َعلَ   َأْد: فَدَقْد مَلَعْلَنا يف َأْسَباِط َبيِن ِرْسرَا ِدَل الهِذكَن ُ ْم ِمْن ُذر ِكهِة ِربْدرَاِ دمَ 
 (58) "َ مَلَعَلَنا ِفدِهُم اْلُمُلوكَ  َ َحَكُموا ِفدِهْم اِبلسَُّنِنَ ِ َ  اثِْْكَمةُ 
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 •  دين نيب للا حيىي وأابه زكراي
 ودعوهتما للناس إىل اإلسالم دين التوحيد 

 
 ذلك  و معىن  عز ملل ال كدعوان غهل خ  ™ كعبدان خ  حده  • بان ُيىي  زبراي

 اإلسال   لبه الذد أرسل به األلبداء َجدًعا.  

 يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل}:  يف ب ابه القرآن اجملدد  ™  فقال خ

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 [.39-38{ ]سورة آل عمران:نئ مئ زئ

 من أابار ُيىي ليب خ ابن زبراي ليب خ  ليب خ عدسا ابن مرو  ملسو هيلع هللا ىلص قد أ حا خ رض لبده  مد  
َجدًعا من حدت دعو م لبين رسرا دل  ما بالوا كدكنون به   من الدكن  أيمر ن الناع به    ’ 

قَاَل : ِرنه َخ أَْ َحا ِرَض    -  ‘ -  َعِن اْثَاِرِي اأْلَْشَعرِدِ  َأنه َرُسوَل خِ ، "  من دكن ال وحدد اثندف 
َكأَلهُه أَْب َأَ هِبِنه  َُيْىَي ْبِن زََبرايه ِِبَْمِ  َبِلَماٍت َأْن كَدْعَمَل هِبِنه ، َ أَيُْمَر َبيِن ِرْسرَا ِدَل َأْن كَدْعَمُلوا هِبِنه ، فَ 

َماٍت َأْن اَدْعَمَل هِبِنه ، َ أَيُْمُر َبيِن ِرْسرَا ِدَل َأْن كَدْعَمُلوا  ، فََأاَتُه ِعدَسا فَدَقاَل : ِرنه َخ أََمَرَك ِِبَْمِ  َبلِ 
 َاْسِبْقيِن  هِبِنه ، فَِإمها َأْن ُبْربَُ ْم ، َ ِرمها َأْن ُأْاربَُ ْم ، فَدَقاَل : اَي َأِا  ، اَل اَدْ َعْل ، فَِإِن ِ َأَااُ  ِرنْ 

 . قَاَل : َفَجَمَع َبيِن ِرْسرَا ِدَل بِبَدْدِي اْلَمْقِدِع ، َحىته اْمَ أَلَ اْلَمْسِجَد هِبِنه َأْن خُيَْسَف يب ، أَْ  أَُعذهبَ 
نه ،  ، َ قَدَعُد ا َعَلا الشُّرُفَاِت ، ُُثه َا َبَدُهْم فَدَقاَل : ِرنه خَ أَْ َحا ِرَِله ِِبَْمِ  َبِلَماٍت أَْن أَْعَمَل هبِِ 

ًلا ؛ فَِإنه َمَاَل َمْن َأْشَرَك اِبِ  َبَمَاِل َ آُمَر َبيِن ِرْسرَا ِدَل َأْن   كَدْعَمُلوا هِبِنه : أَ هُ ُنه : َأْن اَل ُاْشرُِبوا اِبِ  َشددْ
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َِله ، َرمُلٍل اْشَتَ  َعْبًدا ِمْن َااِلِص َمالِِه ، ِبَذَ ٍب أَْ  َ رحٍِل ، ُُثه َأْسَكَنُه َدارًا ، فَدَقاَل : اْعَمْل َ اْرَفْع رِ 
ُكْم َ َرَزَقُكْم َجَعَل كَدْعَمُل َ كَدْرَفُع ِرَض َغهْلِ َسدِ ِدِه ، فَأَكُُّكْم كَدْرَضا َأْن َكُكوَن َعْبُدُه َبَذِلَك ؟ فَِإنه َخ َاَلقَ فَ 

ًلا ، َ ِرَذا ُقْمُ ْم ِرَض ال هاَلِة َفاَل اَدْلَ ِ ُ وا ؛ فَِإنه خَ كُدْقِبُل بِ  َومْلِهِه ِرَض َ مْلِه َعْبِدِه َما  ، َفاَل ُاْشرُِبوا بِِه َشددْ
 ( 59)" َلَْ كَدْلَ ِ يْ 

كبلغه لبىن رسرا دل  و اإلسال    فإن الذد أمر به ُيىي ليب خ  أراد عدسا بن مرو ليب خ أن 
يف ب ابه    ¸   عد  عبادة غهله ،  قد أاربأ خ  ™   مهموله  لبه  بل شرا عه  و اوحدد خ 

 ىل مل خل}   دعا خ أن كهب له ُيىي حىت كرثه يف الدكن  النبوة  القرآن الع دم أن زبراي

{ ]سورة آل  مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم
رمنا   ’   يف الدكن  النبوة،   ذا كدل علا أن دكن ليب خ زبراي   ككون مال زبراي    [38عمران:

َجدًعا فدعا خ أن كهب له ابًنا كري النبوة ماله    ’   بان اإلسال  الذد  رثه ابنه ليب خ ُيىي

 ىب نب مب}   يف ب ابه اجملدد   ™   ُيمل لواء  ذا الدكن اثندف دكن ال وحدد قال خ 
َ قَاَل َعْبُد الرهزهاحِل، َعْن َمْعَمٍر،  "  [6{ ]سورة مرو:يت ىت نت مت رتزت يب
َ َعْن ،  كَدْعُقوبَ آِل  َ لُدبُدوهَة  لُدبُدوهيت  كَِرُي  َ قَاَل السُّدِ د:  ،    قَدَ اَدَة، َعِن اثََْسِن: كَِرُي لُدبُدوهَاُه َ ِعْلَمهُ َعْن  

 (60)  َماِلٍك، َعْن َزْكِد ْبِن َأْسَلَم: }َ كَِرُي ِمْن آِل كَدْعُقوَب{ قَاَل: لُدبُدوهَ ُمْ 
   خ بان مسلًما بما أمره خ  بما  صاه ملده ربرا دم ليب خ  معلو  بما أسل نا أن كعقوب ليب

 خب  حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ ييفقال خ اعاض:}   •

  صا أكًها   [132{ ]سورة البقرة:مث هت مت  خت حت جت هب مب

 
( واحلامك يف "مسريري تدركه" 6233( برمق: )124/    14( وابن حبان يف "حصيحه" )483( برمق: )539/    1( أخرجه ابن خزمية يف "حصيحه" )59)

 (403( برمق: )117/  1)

 (213/ 5»تفسري ابن كثري« )( 60)
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امللة اثند دة حني املوت فقال خ اعاض بن    بنده   جخ  مح جح مج حج}   كعقوب 

 مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس  حس جس مخ

{ ]سورة  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع
مسلًما حندً ا  َل ككن من املشربني،  قد طلب ليب    ’   فها  و ليب خ كعقوب   [133البقرة:

الذد بان مسلًما حندً ا  َل    ’   من خ أن كهب خ له  لًدا كرثه  كري كعقوب   ’   خ زبراي 
أكها  ري لبوة آل كعقوب الذد بان لبًدا مسلًما  ارً   ذا    ’   ككن من املشربني فإن زبراي
 ليب خ  الدل الرمحن رما  املسلمني اثن اء. ’  بله أكًها من ملده ربرا دم
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 ؟ ’ من هو عيسى ابن مري 
 

بان حندً ا مسددلًما  َل ككن من املشددربني  بان آار ليب يف   ’    ا  و ليب خ عدسددا بن مرو
، أرسدددددددددله خ رض بين رسدددددددددرا دل حىت كعبد ا خ  حده ال ’   بين رسدددددددددرا دل أد من ذركة كعقوب 

،  اعداض خ عن ذلدك علًوا ببهلًا  -شددددددددددددددركدك لده  كتبوا أقوا م الشددددددددددددددربددة مادل قو م: عزكر ابن خ 
اإلجندل فده  د   ¸  كمة  حل بعض الذد ُحر ِ ،  آاته خرلدهم ابث ’    أرسددددل خ عدسددددا

من  لد ليب خ   ملسو هيلع هللا ىلص مبشدددددددددددرًا ابلنيب  مد   ’    لور م ددددددددددددقًا لل وراة اليت ألزلي علا موسدددددددددددا
،  قد ملعل خ عدسا آكة  معجزة  و پ   و ااُت النبدني أَجعني ’  رمساعدل

غهل أب  ال أ  فإن خ الق آد  أبو البشدددددددددر  أمه حىت كعلم الناع بمال قدرة خ علا اخللق من  
من أ  بال أب  الق الناع   ’  من غهل أب  ال أ   الق حواء من أب بال أ   الق عدسدددددددددا
أاربأ يف ب ابه الكرو أن مال  ¸  َجدًعا من أب  أ  فهو سدددددددددددددبحاله قادر علا بل شددددددددددددد ء  خ

من غهل أب  ال أ   أحداه   الذد القه خ من اراب  بمال آد  أبو البشددددر  عند خ ’  عدسددددا
 يييف ب دابده القرآن الع دم:}  ملدل ذبرهخ من بعدد مدا بدان ارااًب مد ًدا ال حدداة فدده فقدال خ  

 هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ
  [59{ ]سورة آل عمران:مث

{ يف ُقْدَرِة اَّللِه اَدَعاَض َحْدُت َاَلَقُه  " ا ِعْنَد اَّللِه ِمْن َغهْلِ َأٍب }َبَمَاِل آَدَ { فَِإنه اَّللهَ }ِرنه َمَاَل ِعدسددَ
ُه ِمْن اُدرَاٍب ُُثه قَداَل لَدُه ُبْن فَدَدُكوُن{ َ الدهِذد ُه ِمْن َغهْلِ َأٍب َ اَل أُ ٍ ، بَدْل }َاَلقدَ َاَلَق آَدَ    اَدعدَاَض َاَلقدَ

 ادِ َعاُء اْلبُدنُدوهِة يف ِعدسدَا ِبَكْولِِه َتُْلوقًا ِمْن قَاِدٌر َعَلا َاْلِق ِعدسدَا ِب َرِكِق اأْلَْ َض َ اأْلَْحَر ، َ ِرْن مَلازَ 
َدْعَوا دددَ  ٌل، فدددَ َك اَبطدددِ احِل َأنه َذلدددِ َك يف آَدَ  اِبل هرِكِق اأْلَْ َض، َ َمْعُلوٌ  اِباِلا ِ دددَ ا يف َغهْلِ َأٍب، َفَجَواُز َذلدددِ

اًدا. َ َلِكنه الره  دُّ بُْ اَلًأ َ َأْظَهُر َفسددَ ا َأشددَ ،ِعدسددَ آَدَ  َاَلق ِحنَي خِلَْلِقِه، ُقْدَرَاُه  كُْ ِهَر َأْن أَرَاَد  ، ¸ به



 
 58 

ا ِمْن أُلْدَاا ِباَل ذََبٍر بَ  ا اَل ِمْن ذََبٍر َ اَل ِمْن أُلْدَاا؛ َ َاَلَق َحوهاَء ِمْن ذََبٍر ِباَل أُلْدَاا، َ َاَلَق ِعدسددددددددددددددَ مدَ
وَرِة َمْرَوَ: }َ لَِنْجَعلَدُه آكًَة لِلندهاِع{ ]َمْرَوَ: َاَلَق بَِقددهَة اْلرَبِكهَة َمْن ذََبٍر َ أُلدْ  َاا، َ ِ ََذا قَاَل اَدعَداَض يف سددددددددددددددُ

21] "(61) 
أد ملعلنا عدسا عالمة للناع  دلدل علا بمال قدرة خ علا الق اإللسان أبصلده  ما  

األصلني األب بد ن    األب  األ   بد ن أحدما األب أ  األ  مال عدسا  حواء  كقدر أن خيلق
     األ  مال آد  أبو البشر.
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 اإلسالم  هو ’  دين عيسى ابن مري
 الذي دعا بين إسرائيل إىل اتباعه 

 
الذد بان كدعو بين رسرا دل رلده  رض ااباعه    ’   يف ب ابه العزكز عن دكن عدسا  ¸  فقال خ

 اع ناقه  الرملو  رلده بما بان أسالفهم من بين رسرا دل الذكن اابعوا موسا   ار ن  دا د  سلدمان  
الذكن اابعو م علا دكن اإلسال ، فهو كدعو م رض   ،   َجدًعا  پ   كول   زبراي  ُيىي

 كدعو م   اه طرأ علدهم من الشرك اب  يف عباد  اابا  دكنهم اثق الذد أرسلي به الرسل  ارك ما 
رض اابا  دكنهم اثق الذد أرسلي به الرسل  ارك ما طرأ علدهم من الشرك اب  يف عبادة  كدعو م 
رض اابا  رسالة خ  ما ألزل خ  م فدها     اإلجندل   ذا ال حلدل لبعض الذد حر  علدهم يف  

 خس }يف القرآن الع دم عن عدسا أله قال لقومه:  ̧  فقال خ  ’   ال وراة اليت ألزلي علا موسا
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس

 جل  مك لك  خك حك مقجك حق  مف خف حف  جف مغ
فإن دكن   [52-51{ ]سورة آل عمران:حم جم هل مل خل حل
الذد بان كدعو بين رسرا دل رض ااباعه  اع ناقه  و اإلسال  بما رأكنا من أل اره    ’   عدسا

أال   و اإلسال  الذد  و دكن األلبداء َجدعاً    ’    هنا اإلميان  الداول فدما دعا م رلده عدسا
 . من أ  م رض آار م

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ: }¸  قدددددددال
قال عالمة اثجاز السدددددعدد يف   [111{ ]سدددددورة املا دة:مث هت مت خت
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فدأ حددي رض اثواركني أد:   أعواأ.  أابداعدا لدك  كسددددددددددددددرت  رذ  علددك  لعميت   اذبر  أد: ا سددددددددددددددهله "
أ م هم،  أ زعي قلوهبم اإلميان يب  برسدددوِل، أ  أ حدي رلدهم علا لسدددالك، أد: أمر م ابلوح   

وا: آمندا اب ،  اشددددددددددددددهدد أبلندا مسددددددددددددددلمون، الدذد ملداءك من عندد خ، فدأملدابوا لدذلدك  القداد ا،  قدال
فجمعوا بني اإلسدددددال  ال ا ر،  االلقداد ابألعمال ال ددددداثة،  اإلميان الباطن املخرج ل ددددداحبه من 

 (62)"الن احل  من ضعف اإلميان
وَل ِخ   قد ر د   َعرِدِ  َأنه َرسدددددددددُ قَاَل : ِرنه َخ أَْ َحا ِرَض َُيْىَي ْبِن زََبرايه  " –  ‘ -َعِن اْثَاِرِي اأْلَشدددددددددْ

 ، فََأاَتُه ِعدَسا ِِبَْمِ  َبِلَماٍت َأْن كَدْعَمَل هِبِنه ، َ أَيُْمَر َبيِن ِرْسرَا ِدَل َأْن كَدْعَمُلوا هِبِنه ، َفَكأَلهُه أَْب َأَ هِبِنه 
رَا ِدَل َأْن كَدْعَمُلوا هِبِنه ، فَِإمها أَْن  فَدَقاَل : ِرنه َخ أََمَرَك ِِبَْمِ  َبِلَماٍت أَ  ْن اَدْعَمَل هِبِنه ، َ أَيُْمُر َبيِن ِرسددددددددْ

ِبْقيِن هِبِنه َأنْ  َف ُبْربَُ ْم ، َ ِرمها َأْن ُأْاربَُ ْم ،فَدَقاَل : اَي َأِا  ، اَل اَدْ َعْل ، فَِإِن ِ َأَااُ  ِرْن َاسددددددْ  خُيْسددددددَ
ِجَد ، َ قَدَعُد ا َعَلا يب ، أَْ  أَُعذهَب . قَالَ  رَا ِدَل بِبَدْدِي اْلَمْقِدِع ، َحىته اْمَ أَلَ اْلَمسدددْ  : َفَجَمَع َبيِن ِرسدددْ

 ِرْسرَا ِدَل الشُّرُفَاِت ، ُُثه َا َبَدُهْم فَدَقاَل : ِرنه َخ أَْ َحا ِرَِله ِِبَْمِ  َبِلَماٍت َأْن أَْعَمَل هِبِنه ، َ آُمَر َبيِن 
تََ َأْن كَدْعَملُ  َرَك اِبِ  َبَمَاِل َرمُلٍل اشددددْ ًلا ؛ فَِإنه َمَاَل َمْن َأشددددْ ددْ رُِبوا اِبِ  شددددَ    وا هِبِنه : أَ هُ ُنه : َأْن اَل ُاشددددْ

ْعَمُل  كدَ َعْبًدا ِمْن َااِلِص َمالِِه ، ِبَذَ ٍب أَْ  َ رحٍِل ، ُُثه َأْسَكَنُه َدارًا ، فَدَقاَل : اْعَمْل َ اْرَفْع ِرَِله ، َفَجَعلَ 
ا َأْن َكُكوَن َعْبُدُه َبَذِلَك ؟ فَِإنه َخ َاَلَقُكْم َ َرَزَقُكمْ  دِ ِدِه ، فَأَكُُّكْم كَدْرضدددددددددددددَ  ، َفاَل َ كَدْرَفُع ِرَض َغهْلِ سدددددددددددددَ

 (63)" ُاْشرُِبوا ِبهِ 
أن كبل  الكلمات اخلم  رذ َل كبلغهن ُيىي ليب خ ابن  ’  فإن خ أمر لبده عدسددددددددددا ابن مرو

ليب خ زبراي  بدالدي أ ض  دذه الكلمدات بمدا يف اثددكدت    عبدادة خ الواحدد القهدار  راالص  
 ذه العبادة له  حده ال شددددددركك له   ذا  و اإلسددددددال    ذه    دعوة اإلسددددددال   لبه  ظا ره أال 

عباد غهله  لو بان رسدوال مرسدال أ  ملكا مقراب بل ال ربء من   يف عباداه  عد  ¸    و اوحدد خ
َجدًعا للناع منذ آد  أبو    چ   ذا الذد أرسدددددددل خ به الرسدددددددل  ï  أد شددددددد ء كُعبد من د له

 
 (248( »تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن« ) 62)
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رض كو  القدامة  ال كقبل خ من العباد غهل  ذا الدكن دكن اوحدد خ بعباداه  حده   ’   البشدددددر
 ن األلبداء َجدًعا رض قدا  الساعة.ال شركك له   و دكن اإلسال  دك

  فالدكن الذد دعا رلده الناع كو  أرسددددددله خ رض بين رسددددددرا دل  و الدكن الذد سددددددددعو الناع رلده
 دكن األلبداء َجدًعا  قد جناه خ من ب ار بين رسدددرا دل الذكن ب ر ا  ملسو هيلع هللا ىلصعند لز له دكن لبدنا  مد  

أراد ه له من الق ل   ااه منهم  رفعه رلده  ح  ه منهم   جن  ï  مبا أرسدددل به  أراد  ق له،  لكن خ
  ال لب.

 نئ  مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ: }̧  قاليف ب ابه الع دم    ï  فقال خ
 رث  يت  ىت نت مت زت  يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث
مبدنا    ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول خ  مد    [158-157{ ]سورة النساء:ين ىن  نن من زن 

كنزله خ رض األرض    ’   دكن عدسا ابن مرو ااباعه عندما  الناع رض  بدل كو  قُ الذد كدعو 
َنُه َليبل :‘   َرُسوَل خِ "قال    القدامة، ٍت لَْدَ  بَدْديِن َ بَدددْ   َأَأ أَْ َض النهاِع اِبْبِن َمْرَوَ َ اأْلَلِْبَداءُ أَْ اَلُد َعاله

" (64) 
َنُه كَدْعيِن ِعدَسا  ‘    ُ َركْدَرَة َعِن النهيب ِ َعْن َأيب "   َليبل ، َ ِرلهُه َأزٌِل ، فَِإَذا    ’   قَاَل : لَْدَ  بَدْديِن َ بَدددْ

َلَْ ُكِ ْبُه     ُُر َ ِرنْ رَأَكْدُ ُموُه فَاْعرُِفوُه ، َرمُلٌل َمْربُوٌ  ِرَض اْثُْمَرِة َ اْلبَدَداِض ، َبنْيَ  َُ هَرَانْيِ ، َبَأنه رَْأَسُه كَدقْ 
ْساَلِ  فَدَدُدحلُّ ال هِلدَب ، َ كَدْقُ ُل اخْلِْنزِكَر ، َ َكَهُع اْ ِْزكََة ، َ كدُ  ْهِلُك خُ يف  بَدَلٌل ، فَددُدَقاِاُل النهاَع َعَلا اإْلِ

ْساَلَ  ، َ كُدْهِلُك اْلَمِسدَ  الدهملهاَل ، فَدَدْمُكُت يف   اأْلَْرِض أَْربَِعنَي َسَنًة ُُثه كُد َدَوىفه َزَمالِِه اْلِمَلَل ُبلهَها ِراله اإْلِ
 (65) "، فَدُدَ لِ   َعَلْدِه اْلُمْسِلُمونَ 

 
 ( متفق عليه64)

 ( قال يف فتح الباري ىلس ناده حصيح4324( برمق: )201/  4أخرجه أبو داود يف "سننه" )( 65)
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ٍت أُمهَهاُ ُْم َشىته َ ِدكنُدُهْم َ اِحٌد ، َ ِرِن ِ أَْ َض    ‘   َعْن َأيب ُ َركْدَرَة ، َأنه النهيبه     قَاَل : اأْلَلِْبَداُء ِرْاَوٌة لَِعاله
َنُه َليبل ، َ ِرلهُه َأزٌِل ، فَِإَذا رَأَكْدُ ُموهُ    و ٌ َرمُلٌل َمْربُ   فَاْعرُِفوهُ   النهاِع ِبِعدَسا اْبِن َمْرَوَ أِلَلهُه َلَْ َكُكْن بَدْديِن َ بَدددْ

حلُّ ال هِلدَب َ كَدْقُ ُل ِرَض اْثُْمَرِة َ اْلبَدَداِض َعَلْدِه ثَدْواَبِن  َُ هرَاِن َبَأنه رَْأَسُه كَدْق ُُر َ ِرْن َلَْ ُكِ ْبُه بَدَلٌل ، فَدَددُ 
ْساَلِ  ، فَددُدْهِلُك خُ يف َزَما ْساَلَ  ، اخْلِْنزِكَر َ َكَهُع اْ ِْزكََة َ كَْدُعو النهاَع ِرَض اإْلِ لِِه اْلِمَلَل ُبلهَها ِراله اإْلِ

َمَع   اأْلُُسوُد  اَدْرَاَع  اأْلَْرِض َحىته  َعَلا  اأْلََمَنُة  َ اَدَقُع   ، الدهملهاَل  اْلَمِسدَ   َزَمالِِه  يف  ِبِل َ كُدْهِلُك خُ  اإْلِ
دَ  ََئُب َمَع اْلَغَنِم َ كَدْلَعَب ال ِ بدْ اُن اِبْثَدهاِت اَل َاُهرُُّ ْم فَدَدْمُكُت أَْربَِعنَي َسَنًة ُُثه  َ النِ َماُر َمَع اْلبَدَقِر َ الذِ 

 (66) "كُد َدَوىفه َ ُكَ لِ   َعَلْدِه اْلُمْسِلُمونَ 

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ: }¸  قاليف ب ابه اثكدم    ï   قال
 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق  مف

 مل خل: } ¸ قاليف ب ابه الع دم  ß   قال خ [52{ ]سورة آل عمران:حم جم

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه
 مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  [7-6{ ]سورة ال ف:نت

 
 
 
 

 
 ( 2182ىلس ناد حصيح ) السلسةل الصحيحة  (9393( برمق: )1942/  2أخرجه أمحد يف "مس نده ) (66)
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 عيسى ابن مري من املعجزات  ¸  ما أعطى للا 
 پ   وبيان ما مياثلها من معجزات األنبياء

 
فد دعوله فدما   من املعجزات ما كؤمن علده الناع  ك دددقوه ’  لعدسددا ابن مرو   قد أملر  خ
آايت معجزات فمنها اشددددددددددكدل ال ني ب ددددددددددورة   فقد آاته خ أدلة علا لبواه   ¸ كبلغهم عن خ

بمدا ملعدل  ̧   ال هل إبذن خ  ل خده فدهدا ف كون طهلًا حىت ك حرك  ك هل إبذن خ  أبمره  قددراده
 ’  َجدًعا فقد ملعل خ ملوسدددددا  چ  قبل عدسدددددا ملوسدددددا  ربرا دم  صددددداحل  الك اآلايت من

الع دددددددا اليت كسددددددد ند علدها  كهش هبا علا غنمه ملعلها خ له با ن ح   لدسدددددددي من ال هل  ذه 
ثعباأ مبدنا ك حرك  ميشددددددددد  أما  الناع بل كدال يف   -  ß  املرة بل من الز احف فقد القها خ

فدعلم الناع أله رسدول  لد  سداحرا   ’   معربة مع ما كلقده السدحرة فدب لعه حىت كن  در موسدا
   أن خ أرسدله فد ددقه الناع فدما كبلغهم عن رهبم ’  كون  ذه دلدل علا لبوة موسداحىت ا
ß  فقال خ اعاض يف القرآن الع دم عن املعجزات اليت أملرا ا خ لنبده عدسدددددددا ابن مرو  ’: 
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه: }¸ قال
 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب
 يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت

 من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك اكلك
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
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 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
ولِِه  َعْبِدِه  َعَلا  ِبِه  اْمََته َما اَدَعاَض كُذَُبُر  "  [111-110{ ]سددددددددورة املا دة:مث هت َ َرسددددددددُ

ا  ِ ها َأمْلرَاُه َعَلا كََدْكِه ِمَن اْلُمْعِجزَاِت َ َاَوارحِِل اْلَعاَداِت، فَدَقاَل اَدَعاَض: }ِرْذ  ’  َمْروََ اْبِن ِعدسددددددددددددَ
َك ِمْن أُ ٍ  ِباَل ذََبٍر، َ مَلعْ  ا اْبَن َمْرَوَ اذُْبْر لِْعَميِت َعَلددَْك{ َأْد: يف َاْلِق  ِرايه ُ اَي ِعدسددددددددددددددَ ِل  قَداَل اَّلله

َك آكَدًة َ َداَللدَ  َا  ِرايه دَداِء }َ َعلا َ الِدَداِدَك{ َحددُْت مَلعل ُدَك  دَ اِل قُدْدَريت َعَلا اأْلَشددددددددددددددْ ًة قَداِطعدًَة َعَلا َبمدَ
ِة، }ِرْذ أَكهْدُاَك ِبرُ  َها ِمَن اْلَ اِحشددددددَ َبُه ال هاِلُموَن اْ َاِ ُلوَن رِلَددْ  ِش اْلُقُدِع{ بُدْرَ اًأ َعَلا بَدرَاَءِ َا ِ ها َلسددددددَ

ِغهلًا،  ’   َ ُ َو مِلرْبِكُل، َغرَِك  َِبرَبَِك، فَأَْل َْقُ َك يف اْلَمْهِد صدددددددددَ ، َ مَلَعْلُ َك لَِبدًّا َداِعًدا ِرَض اَّللِه يف صدددددددددِ
َك  اَليِت ِرايه ِهْدَت ِبرَبَاَءِة أَمِ َك ِمْن ُبلِ  َعْدٍب، َ اْعَتَْفَي ِل اِبْلُعُبوِدكهِة، َ َأْارَبَْت َعْن رِسدددددددَ َ َدْعَوَاَك َفشدددددددَ

اَع يف   ِرَض  ْدُعو ِرَض اَّللِه النددده ِد  ََبْهال{ َأْد: ادددَ اَع يف اْلَمهدددْ اَض: }ُاَكلِ ُم النددده اَل اَدعدددَ اَديت؛ َ  دددََِذا قدددَ ِعبدددَ
 ِصَغرَِك  َِبرَبَِك. َ ِضْمُن "ُاَكلِ ُم" َاْدُعو؛ أِلَنه َباَلَمُه النهاَع يف ُبُهولَِ ِه لَْدَ  أِبَْمٍر َعِجدٍب.

ا َ قَدْولُُه: } َ ِرْذ َعلهْمُ َك اْلِكَ اَب َ اثِْْكَمَة{ َأِد: اخلَْطه َ اْلَ ْهَم }َ ال دهْورَاَة{ َ ِ َ  اْلُمنَدزهَلُة َعَلا ُموسدَ
 ْبِن ِعْمرَاَن اْلِكِلدِم، َ َقْد كَرُِد َلْ ُظ ال دهْورَاِة يف اْثَِدكِت  كُدرَاد ِبِه َما ُ َو أََعمُّ ِمْن َذِلَك.

َلِة ال ها ِِر إبِِذْ َ قَدْولُُه: } ُلُه َعَلا َ ددْ كِ  و ِرُُه َ ُاشددددددددَ َلِة ال ههْلِ إبِِْذِن{ َأْد: ُا ددددددددَ ِن َ ِرْذ َبُْلُق ِمَن ال ِ نِي َبَهددْ
ْل َدَها إبِِْذِن َلَك يف  كه وَرِة الهيِت شدددددَ ُ ُ  يف اِْلَك ال دددددُّ ِلَك، ذَ َلَك يف َذِلَك فَدَدُكوُن طَا ِرًا إبِِْذِن، َأْد: فَد َدندْ

 فَدَ ُكوُن طهلًا َذا ُر ٍش إبِِْذِن اَّللِه َ َاْلِقِه.
َ  اْلَكاَلُ  َعَلا َذِلَك يف ُسوَرِة آِل ِعْمرَاَن مبَِ  ا أَْغىَن  َ قَدْولُُه: }َ ُارْبُِئ األْبَمَه َ األبْدَرَص إبِِْذِن{ َقْد اَدَقده

 َعْن ِرَعاَداِِه.
إبِِْذِن{ َأْد: َاْدُعوُ ْم فَددَدُقوُموَن ِمْن قُدُبورِِ ْم إبِِْذِن اَّللِه َ ُقْدَراِِه، َ ِررَاَداِِه  َ قَدْولُُه: }َ ِرْذ ُبْرُِج اْلَمْوَاا  

 ( 67) " َ َمِشدَلِ هِ 
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من أحداء املواا  اشكدل ال ني بشكل ال هل   ’   رن  ذه املعجزة اليت ملعلها خ لنبده عدسا
 ¸  مال ذلك فقد أع اه    ’    ل خه فدها ف كون طهلًا إبذن خ قد أع ا خ موسا النيب

أن اكون ثعبان حدا كسعا ألقا ا من كده علا األرض    ’   معجزة الع ا فإذا أراد ا موسا
الاعبان اث  الذد كسعا من خيلق    ™   فإن خ  ’     ذه معجزة برب  من خ اعاض ملوسا 

 ذه الع ا املد ة اليت ال ر ش فدها  ال حداة بل    َجاد مد ة مال ال ني الذد ك هل طهلًا  بل 
 ذلك إبذن خ اخلالق.
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 لنبيه صاحل من املعجزة  ¸  ما أعطى للا 
 ’  وبيان أهنا أكرب من معجزة عيسى ابن مري

 
من القه ال هل  الز احف من األشداء   •  أملرا ا خ لعدسا  موسا مال  ذه املعجزة اليت  

بزمن   •  فقد أملرا ا خ أكًها لرسول من قبل عدسا  موسا،  من ا وكر ال ني طهلًا  ،     املد ة
ملا سأله قومه أن جيعل  م آكة    -بل يف  ذه املرة املعجزة  نا أبرب    -  ’   طوكل لرسوله صاحل

 اقتحوا أن اكون اآلكة خيلقها خ  م  برج من صخرة    ¸  خ  علا صدقة أله رسول من عند
صماء برج منها أقة اكون عشراء علا  شك الوضع فأاذ ليب خ صاحل املدااحل علدهم للن الق 
خ  ذه الناقة  أارملها من ال خرة ل ؤمنن مبا مللي به  اعبد ن خ  حده قالوا: لعم  أد  مواثدقهم  

أن خيلق  م  ذه الناقة  خيرملها  م اشرب من ماء البلر    ه القادر ملال ملالله رب  ’   فدعا صاحل 
كوًما  كشربون كوًما  لكنهم ق لو ا  َل كؤمنوا بعد  ذه اآلكة  املعجزة الكرب  اليت فدها الق اث  

خُيرج اث  من املدي  خيرج املدي من اث    و علا بل ش ء قدكر سبحاله    ̧  من املدي فإن خ
 اخلالحل العلدم. و 

 ٰذ يي ىي}  : رذ قال لقومه’   قال خ اعاض يف ب ابه العزكز عن لبده صاحل

 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر

  [64{ ]سورة  ود:مب زب رب

َلمها َمره النهيبُّ َصلها خُ َعَلْدِه َ آلِِه َ َسلهَم اِبثِْْجِر قَاَل : اَل َاْسأَُلوا   قَاَل :  ƒ  َعْن مَلاِبِر ْبِن َعْبِد خِ "
َارُِد ِمْن َ َذا اْلَ جِ  ، َ َاْ ُدُر ِمْن َ َذا    -كَدْعيِن النهاَقَة    -اآْلاَيِت ، فَدَقْد َسَأَ َا قَدْوُ  َصاِلٍ  ، َفَكاَلْي  

ُهْم ِراله اْلَ جِ  ، فَدَع َدْوا َعْن   أَْمِر َرهبِ ِْم ، فَدَعَقُر َ ا ، فََأَاَذْ ُُم ال هْدَحُة ، فََأْمََد خُ َمْن حَتَْي السهَماِء ِمندْ



 
 67 

ابَُه  َرمُلاًل َ اِحًدا ، َباَن يف َحَرِ  ِخ ، ِقدَل : َمْن ُ َو ؟ قَاَل : " أَبُو رَِغاٍل ، فَدَلمها َارََج ِمَن اْثََرِ  َأصَ 
 ( 68)  "َصاَب قَدْوَمهُ َما أَ 

رض ع مة  ¸    ذه اآلكة أال   و الق اإلبل من صدددددددخرة صدددددددلبة أبرب من ال هل فقد أشدددددددار خ
 حصيف ب ابه القرآن الكرو:}  ï الق اإلبل مع أشداء ع دمة يف اخللق  أبرب مال السماء فقال

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
فإن  ذه   [20-17الغاشددددددة:{ ]سدددددورة  خك حك جك مق حق مف خف

 قد بان لقو   ’  اآلكة أال     الناقة أبرب  أشددددددددددددد القا من ال هل الذد أحداه خ لعدسددددددددددددا
منها منافع  مشدددارب  سدددوسدددة ملموسدددة  مغذكة     أمامهم لدل هنار كر هنا أبعدنهم   ذا   صددداحل

ع منه دلدوكة ملن شدددددددددددا ده أبرب  أبل  يف الدقني من ا دددددددددددوكر ال ني طهلًا ُث ك هل  ال كعود  ال مناف

 مل خل}  أن املعجزات م  دا ادة يف الكرب فقدال  ™  عدا ددة من  را ده مادل النداقدة  قدد بني خ
فإن معجزة ال هل  ا منافع   [48{ ]سورة الزار : ىميم مم خم حم جم يل ىل

 رن بل املعجزات ،   دكندة إلثبات النبوة  الرسددددددددددالة  معجزة الناقة اشددددددددددمل املنافع الدكندة  الدلدوكة
 . بل املخلوقات بل ذلك علا خ كسهل 

 
 
 
 
 

 
( وقال احلامك: َدَرا َحِديٌث  3267( برمق: )320/    2( واحلامك يف "مسريريريري تدركه" )6197( برمق: )77/    14( أخرجه ابن حبان يف "حصيحه" )68)

َجاُه وقال ابن جحر يف فتح الباري رشح حصيح البخاري: ) نَاِد ، َولَمإ ُُيَرِّ سإ ِ يُح اإلإ  ( ىلس ناد حسن438/  6حَصِ
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 قد أحيا للا املوتى معجزة إلبراهيم وموسى
 چ  قبل أن حييها لعيسى

 
بزمن  ’   من قبل عدسددا  علده السددال معجزة أحداء املواا  موسدد  ’   قد أع ا خ موسددا

يف   ï  طوكل يف بين رسدددددددرا دل  قد قص خ علدنا يف القرآن الكرو ذلك يف ق دددددددة البقرة فقال خ
 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ب ابه اثكدم:}

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ
 جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم  جم هل مل

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم
 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي
 زت  رت يب  ىب نب  مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ

 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت
قَاَل اْبُن َأيب "  [73-67{ ]سدددددددورة البقرة:ىل مل يك ىك مك لك

اَن، عَ -َحاُتٍِ  اُ  ْبُن َحسده ثَدَنا كَزِكُد ْبُن َ اُر َن، أَلْدَبَأَأ ِ شدَ بهاِش، َحده ُن ْبُن ُ َمهِد ْبِن ال ده ثَدَنا اثَْسدَ ْن :َحده
، قَاَل:  ْلَماِن ِ هلِكَن، َعْن ُعبَدْدَدَة السدده رَاَبيِن ِمْن َرمُلٌل َباَن  ُ َمهِد ْبِن سددِ  ََباَن  َلُه،  كُوَلُد اَل َعِقدًما   ِدَل ِرسددْ

ُهْم، ُُثه َأْصَبَ   َ ارِثَُه،  َأِادِه  اْبُن  ََباَن َبِاهٌل،  َماٌل  َلُه   فَدَق َدَلُه ُُثه اْحَ َمَلُه لَْداًل فَدَوَضَعُه َعَلا اَبِب َرمُلٍل ِمندْ
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لهُحوا، َ رَِبَب بَدْعهدُ  ُهْم َ الندَُّها: َعاَلَ  كَدْقُ ُل كَدهِعدِه َعَلْدِهْم َحىته َاسدَ ُهْم ِرَض بَدْعٍض، فَدَقاَل َذُ   الرهْأِد ِمندْ
ا، وُل اَّللِه ِفدُكْم؟ فَأَاَدْوا ُموسدددددَ ا َ َ َذا َرسدددددُ ُكْم بَدْعهدددددً ، َفذََبُر ا َذِلَك َلُه، فَدَقاَل: }ِرنه اَّللهَ ’   بَدْعهدددددُ

اُلوا أَاَد هخددِ  ْذحَبُوا بَدَقَرًة قددَ اَل: فَدَلْو َلَْ أَيُْمرُُبْم َأْن اددَ اِ ِلنَي{ قددَ اَل أَُعوُذ اِبَّللِه َأْن َأُبوَن ِمَن ا ددَْ ُذَأ ُ ُزً ا قددَ
ْد َعَلْدِهْم، َحىته الْد َدَهوْ  دهُد ا َفشدُدِ  ُهْم أَْدَى بَدَقَرٍة، َ َلِكندهُهْم شدَ ا ِرَض اْلبَدَقَرِة الهيِت كَدْعَتِضدُوا اْلبَدَقَر أَلَمْلزََأْت َعندْ

ا  أُِمُر ا بِدذَ  ْلِء مِللْدِد دَ ا ِمْن مدِ هدَ ا، فَدقدَاَل: َ اَّللِه اَل أَلْدُق ددددددددددددددُ ٍل لَْدَ  لَدُه بَدَقَرٌة َغهْلُ دَ ا ِعنْدَد َرملدُ ُد  دَ ا فَدَوملدَ حبِْهدَ
َها فَدَقاَ  فَدَقاُلوا: َمْن قَد َدَلَك؟ فَدقَ  َربُوُه بِبَدْعهدددددددددددددِ اَل: َذَ ًبا، فََأَاُذ َ ا مبِْلِء مِلْلِدَ ا َذَ ًبا َفَذحَبُوَ ا، َفهدددددددددددددَ

ًلا، فَدَلْم كُدَورهْي قَاِاٌل بَدْعدُ  َ   (69)"َذا، اِلْبِن َأِادِه. ُُثه َماَل َمدِ ً ا، فَدَلْم كُدْعَط ِمْن َمالِِه َشددْ
ا لنبده ربرا دم أبو األلبداء من قبل ليب خ عدسدددا ابن مرو  ’   قد أملر  خ أحداء املواا أكهدددً

 قدد أملرا دا خ لنبدده ربرا دم حىت كتقا يف اإلميدان رض أعلا   چ   ليب خ موسددددددددددددددا بن عمران
 درملة     عني الدقني.

 يم  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل }فقال خ اعاض يف ب ابه العزكز  

 ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن  من حنخن جن
 نئ  زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

البقرة:مب زب رب يئ ىئ القامس  يف ا سهله    [260{ ]سورة  قَاَل "قال  َ ِرْذ   {
{ رمنا سأل ذلك لد هل علمه عداأً } قَاَل أََ َلَْ اُدْؤِمن قَاَل    ْلَمْوَااال ٱِربْدرَاِ دُم َربِ  أَِرِن َبْدَف حُتْدِد   

أل سألي  آمني  لكن  بلا  أد:   } قَدْليب  ل َِدْ َمِلنه  َ لَدِكن  برؤكة  بَدَلاال  قلب  ب هلة  سكون  زداد 
 (70)  "اإلحداء، فوحل سكوله ابلوح 

َها: أَلهُه َلمها قَاَل لُِنْمُر  ’   ذََبُر ا ِلُسَؤاِل ِربْدرَاِ دمَ " : }َريبِ َ الهِذد ُُيِْد  َ مُيِدُي{ َأَحبه  د، َأْسَبااًب، ِمندْ
ِرِن َبْدَف َأْن َكَتَقها ِمْن ِعْلِم اْلَدِقنِي يف َذِلَك ِرَض َعنْيِ اْلَدِقنِي، َ َأْن كَدَر  َذِلَك ُمَشاِ َدًة فَدَقاَل: }َربِ  أَ 

 
ٍو ِمنإ َذِلَ  (294/ 1( »تفسري ابن كثري« )69) َدَة ِبنَحإ ِد بإِن ِسرِييَن، َعنإ ُعَبيإ ُّوَب، َعنإ ُمَحمَّ  َرَواُه ابإُن َجرِيٍر ِمنإ َحِديِث أَي

 (199/ 2»تفسري القامسي = حماسن التأويل« )( 70)
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َُُْن َأَحقُّ اِبلشهكِ  ‘   قَاَل َرُسوُل اَّللهِ   نه قَدْليب{حُتِْ  اْلَمْوَاا قَاَل أََ َلَْ اُدْؤِمْن قَاَل بَدَلا َ َلِكْن لَِدْ َملِ  " :
لَِدْ َمِلنه   َ َلِكْن  بَدَلا،  اُدْؤِمْن. قَاَل:  ِرْذ قَاَل: َربِ  أَِرِن بدف حتىي املواا؟ قال: أ  َل  ِربْدرَاِ دَم،  ِمْن 

 ( 71) قَدْليب"
فَدُرِ َد َعِن اْبِن َعبهاٍع أَلهُه قَاَل: ِ َ  اْلُغْرلُوحُل،    ُ نه رِلَْدَك{َ قَدْولُُه: }قَاَل َفُخْذ أَْربَدَعًة ِمَن ال ههْلِ َفُ رْ 

كُك، َ اْثََماَمُة. َ َعْنُه أَْكًها: أَلهُه َأَاَذ َ زًّا، َ رَْأاًل   دككا،  طا  ًسا.  قال جما د  (72)َ ال هاُ ُع، َ الدِ 
ْولُُه: }َفُ ْرُ نه رِلَْدك{ َأْد: َق ِ ْعُهنه. قَالَُه  َ قدَ   ،  عكرمة: بالي محامة،  دككا،  طا  ًسا، َ ُغرَاابً 

  غهل م..   اْبُن َعبهاٍع، َ ِعْكرَِمُة، َ َسِعدُد ْبُن مُلَبهْلٍ 
ُبلِ  َعَلا    اَل اْلَعْويفُّ، َعِن اْبِن َعبهاٍع: }َفُ ْرُ نه رِلَْدك{ أَْ ثِْقُهنه، فَدَلمها أَْ ثَدَقُهنه َذحَبَُهنه، ُُثه مَلَعلَ قَ 

ُهنه مُلْزًءا، َفذََبُر ا أَلهُه َعَمَد ِرَض أَْربَدَعٍة ِمَن ال ههْلِ َفَذحَبَُهنه، ُُثه َق هَعُهنه َ لَدَ فَ   رِكَشُهنه، َ َمزهقَدُهنه  مَلَبٍل ِمندْ
ًءا، ِقدَل: أَْربَدَعُة َأمْلُبٍل َ َاَلَط بعههن يف ببعض، ُُثه مَلزهأَُ نه َأمْلزَاًء، َ مَلَعَل َعَلا ُبلِ  مَلَبٍل ِمندُْهنه مُلزْ 

َعٌة. قَاَل اْبُن َعبهاٍع: َ َأَاَذ ُرُؤ َسُهنه بَِدِدِه، ُُثه أََمَرُه اَّللهُ  ، َأْن كَْدُعَوُ نه، َفَدَعاُ نه َبَما ¸  . َ ِقدَل: َسبدْ
ِ  ِرَض الدهِ ، َ اللهْحِم ِرَض اللهْحِم، َ اأْلَمْلزَاِء ، َفَجَعَل كَدْن ُُر ِرَض الر ِكِش َكِ هُل ِرَض الر ِكِش، َ الده ¸  أََمَرُه اَّللهُ 

َنُه مَيِْشنَي َسْعدً  ا لَِدُكوَن  ِمْن ُبلِ  طَا ٍِر كَد هِ ُل بَدْعُهَها ِرَض بَدْعٍض، َحىته قَاَ  ُبلُّ طَا ٍِر َعَلا ِحَداِِه، َ أَاَدددْ
، فَِإَذا  ’  ُبلُّ طَا ٍِر جيَِ ءُ لَِدْأُاَذ رَْأَسُه الهِذد يف كَِد ِربْدرَاِ دَم،  أَبْدَلَ  َلُه يف الرُّْؤكَِة الهيِت َسَأَ َا، َ مَلَعلَ 

َ  رِلَْدِه رَْأَسُه اَدرَْبُب َمَع بَِقدهِة مُلاهِ ِه حِبَْوِل اَّللِه   َ  َلُه َغهْلَ رَْأِسِه أَيْاَبُه، فَِإَذا َقده َ قُدوهاِِه؛ َ ِ ََذا قَاَل: }َ اْعَلْم َقده
ٍع أِلَلهُه  اَّللهَ َعزِكٌز َحِكدٌم{ َأْد: َعزِكٌز اَل كَدْغِلُبُه َشْ ٌء، َ اَل مَيَْ ِنُع ِمْنُه َشْ ٌء، َ َما َشاَء َباَن ِباَل ُ َالِ   َأنه 

 (73) " اْلَعِ دُم اْلَقاِ ُر ِلُكلِ  َشْ ٍء، َحِكدٌم يف أَقْدَوالِِه َ أَفْدَعالِِه َ َشْرِعِه َ َقْدرِهِ 
ا رمنددا    معجزة من معجزات خ  فهددذا   ال هل الددذد أحددداه خ بعددد مددا أمدداادده ربرا دم ذحبدًدا  اق دعددً

يف ق دة البقرة يف الرملل الذد مات ق اًل   ’   بما أملرا ا خ ملوسدا  ’  أملرا ا خ إلبرا دم
  أن خ علا بدل شدددددددددددددد ء كعلمون فدأحدداه خ حىت كر  النداع  دذا اإلحدداء للمواا لعلهم كعقلون  

 
 ( متفق عليه71)

 ( ودو فرخ النعام72)

 ( بترصف670-669 /1( »تفسري ابن كثري« )73)
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خ  عالمة علا أن عدسددددددددا  آايت  آكة من ’  قدكر  بذلك أملرا ا خ لنبده عدسددددددددا ابن مرو
رسددول خ من عند خ حقًّا فد بعه الناع  ك دددقوله فدما كبلغهم من أمر خ رلدهم فاملعجزة أمر ال 

 كقدر علده أحد رال خ فدجعلها أللبدا ه حىت اكون عالمة من خ علا صدقهم. 
لد  إبله بما زعمي الن ددددار   ال ابن رله  رمنا  و بشددددرا رسددددوال مسددددا اي  ’    خ عدسددددافنيب

 جئ يي}  ï  الاوالدده من األلبددداء البشددددددددددددددر يف رملراء املعجزات علا كدددكدده مالهم فقددال
{ مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ

ا ِِر " [59]سدددورة آل عمران: وكهة أَْماَالِِه ِمْن سدددَ ِمنَي َعَلْدِه، َ أَلهُه  َأْد: َلُه سدددَ ِلنَي اْلُم َدَقدِ  ِمْن َعْبٌد اْلُمْرسدددَ
وٌل اَّللِه ِعَباِد  ِلِه ِمْن َ َرسددددددددددددُ اْلِكرَاِ ، َبَما قَاَل: }ِرْن ُ َو ِرال َعْبٌد أَلْدَعْمَنا َعَلْدِه َ مَلَعْلَناُه َمَاال لَِبيِن ُرسددددددددددددُ

 (74)"[59ِرْسرَا ِدَل{ ]الزُّْاُرِ :
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 التعرف على اإلله احلق خالق السموات واألرض
 ببعض أمسائه اجلليلة وصفاته العظيمة 

 
 للا هو األحد ليس كمثله شىء: •

ال كشبه أحًدا من اخللق سواًء بان من اإلل  أ  ا ن أ  املال كة أ   سببحاله  اعاضرن خ  
لد  له شدددبده  ال مادل يف صددد ااه  ال  ¸ عن ذلك علوا ببهلا فا  ´  أد شددد ء من املخلوقات 

 ين}يف ب ابه الع دم:  ملل ذبرهيف أفعاله  ال يف ل سددددددددده املقدسدددددددددة  ال يف أمسا ه اثسدددددددددين، قال  

 جن يم } قال سددددبحاله   [11{ ]سددددورة الشددددور :حي جي يه  مهىه جه
: قدال علا بن أيب طلحدة عن ابن ¬  قدال اإلمدا  ابن باهل  [65{ ]سددددددددددددددورة مرو:خن حن
:  ل اعلم للرب مااًل أ  شدددددددددددددبدًها،  بذلك قال جما د  سدددددددددددددعدد بن ابهل  ق ادة  ابن ¢  عباع

يف ا سددهل قوله خ   ¬ له  ال  لد،  قال  ال مادل له  ال شددبده  ال لد ¸  ملرك   غهل م فإن خ
ْ ٌء{   اعاض: َمُد الهِذد اَل َبَخاِلِق  لَْدَ  َأْد:  }لَْدَ  َبِمْاِلِه شددددَ ْ ٌء؛ أِلَلهُه اْلَ ْرُد ال دددده اأْلَْزَ اِج ُبلِ َها شددددَ
 (75)" َلِ هَل َلهُ 

ٌد{قددال ابن باهل يف قولدده   ُ َأحددَ ُد،    }قدُدْل ُ َو اَّلله ُد اأْلَحددَ الددهِذد اَل َلِ هَل لدَدُه َ اَل كَدْعيِن: ُ َو اْلَواحددِ
ِبدَه َ اَل َعِدكلَ  لَُه  لَْدَ  َأْد:  َ قَدْولُُه: }َلَْ كَِلْد َ َلَْ كُوَلْد َ َلَْ َكُكْن َلُه ُبُ ًوا َأَحٌد{   َ زِكَر، َ اَل لَِدكَد َ اَل شدددددَ

اِحَبةٌ َ اَل َ اِلٌد َ اَل َ َلٌد  اِحَبَة َلُه.َ َ َذا َبَما  قَاَل جُمَاِ ٌد: }َ َلَْ َكُكْن لَ ،    صددددَ ُه ُبُ ًوا َأَحٌد{ كَدْعيِن: اَل صددددَ
ْ ءٍ  اِحَبٌة َ َاَلَق ُبله شددددَ َماَ اِت َ األْرِض َأىه َكُكوُن َلُه َ َلٌد َ َلَْ َاُكْن َلُه صددددَ {  قَاَل اَدَعاَض: }بَِدكُع السدددده
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ْ ٍء َ َاالُِقُه، فَ 101]اأْلَلْدَعاِ :  اِمدِه، أَْ   [ َأْد: ُ َو َماِلُك ُبلِ  شدددَ َكْدَف َكُكوُن َلُه ِمْن َاْلِقِه َلِ هٌل ُكسدددَ
 (76)"  َقرِكٌب كَُدالِدِه، اَدَعاَض َ اَدَقدهَع َ اَدنَدزههَ 

 للا أكبـــر •
فإن خ  و العل  الكبهل   و الكبهل امل عال اهع بل ش ء لع م ه قال خ اعاض يف القرآن 

: َأِد:  " [30لقمان:{ ]سددددورة  زب رب يئ ىئ نئ }  اجملدد: أَْعَلا اَل الهِذد اْلَعِل ُّ
  (77)"´ اْلَكِبهُل: الهِذد ُ َو َأْبرَبُ ِمْن ُبلِ  َشْ ٍء، فكل ش ء ااضع حقهل ابلنسبة رلدهِمْنُه، 

العزكز :    ï   قال خ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي}يف ب ابه 
 [ 104األلبداء:{ ]سورة  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ

السهَماَ اِت كَدْوَ  اْلِقَداَمِة ، ُُثه أَيُْاُذُ نه بَِدِدِه اْلُدْمىَن ، ُُثه كَدُقوُل    ̧   : َكْ ِود خُ   ‘   قَاَل َرُسوُل خِ 
ُ َن ، ُُثه َكْ ِود اأْلََرِضنَي ِبِشَمالِِه  ، ُُثه كَدُقوُل : َأَأ اْلَمِلُك : َأَأ اْلَمِلُك ، أَْكَن اْ َبهاُر َن ، أَْكَن اْلُمَ َكربِ 

ُ نَ   الذد ل س  بدده ما السموات السبع ":    ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول خ  ( 78)   ، أَْكَن اْ َبهاُر َن ، أَْكَن اْلُمَ َكربِ 
 األرضون السبع عند الكرس  رال بحلقة ملقاة أبرض فالة  رن فهل العرش علا الكرس  ب هل  

 ( 79) "ال الة علا الك اثلقة
ع مة خ قدو  السموات  األرض فأاربأ أن  ذا الكرس ،  و    ملسو هيلع هللا ىلص كبني لنا النيب  مد  

  قَاَل : ُسِلَل النهيبُّ   َعِن اْبِن َعبهاعٍ "  ع م شأله  مللي ع م ه  ´  موضع قدم  الرب املقدسة فإله

 
 ( بترصف531-529/ 8( »تفسري ابن كثري« )76)

 (350/ 6( »تفسري ابن كثري« )77)

 ( متفق عليه78)

 109( وحصحه األلباين يف السلسةل الصحيحة برمق 1/  114( رواه محمد بن أ، شيبة يف " كتاب العرش " )79)
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دُُّه َمْوِضُع َقَدَمْدِه ، َ اْلَعْرُش اَل  َعْن قَدْوِل ِخ:}َ ِسَع ُبْرِسدُُّه السهَماَ اِت َ اأَلْرَض{ قَاَل : ُبْرسِ   ‘ 
ُر َقْدرُهُ   ( 80) " كُدَقده

 و العل  الكبهل الذد لو  ضعي السموات  األراضني  الكرس   العرش مع بعههم    ¸  رن خ
قال رسول خ  ،    لكالوا ابلنسبة رض خ ش ء صغهل  ضلدل  حقهل. ال  مله ملقارلة اخلالق ابملخلوحل

اي عدد ما اقول؟ أكهرك أن كقال خ أبرب؟ فهل اعلم ش ء "لعدد بن حاُت يف اثدكت    ملسو هيلع هللا ىلص
فسبحان خ العل  الكبهل عما أبذه الن ارد معبوداً ابلباطل   و عبداً     (81) "    أبرب من خ

 ضعدف ال ميلك لن سه ل عاً  ال ضراً. 
 . المه وهو الكبري املتعالمن عظمة صفات الرب أنه إذا تكلم صعقت املالئكة من ك •

 خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}قال خ اعاض 

 [23{ ]سددورة سددبأ:يي ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من 
ا  َ َ َذا " ابلوح ، مسع أ ل السدددددموات َباَلَمُه،  اكلم رذا اَدَعاَض أَلهُه  َ ُ َو اْلَعَ َمِة.  يف  َرِفدٌع  َمَقاٌ   أَْكهدددددً

َبِة َحىته كَدْلَحَقُهْم ِمْاُل اْلَغْشِ . قَاَلُه اْبُن َمْسُعوٍد َ َمْسُر حٌل، َ َغهْلُُمَا  (82)" أْرعد ا ِمَن اْ َددْ
ُلُ  ِبِه النهيبه " َرَبِي اْلَماَلِ َكُة   ‘   َعْن َأيب ُ َركْدَرَة : كَدبدْ َماِء ، ضدددددددددددَ ا خُ اأْلَْمَر يف السددددددددددده قَاَل: ِرَذا َقهدددددددددددَ

اثدكد صوت ال هْلَ لُة  قال اخل ايب: "  (83)"أبَِمْلِنَحِ َها ُاْهَعاًأ لَِقْولِِه ، َبأَلهُه ِسْلِسَلٌة َعَلا َصْ َوانٍ 
  (84)" اداالحترك رذا 

وُل خِ    يف ر اكة أليب دا د " : ِرَذا َاَكلهَم خُ اَدَعاَض اِبْلَوْحِ  مسََِع  ‘   َعْن َعْبِد ِخ قَاَل : قَاَل َرسدددددددددددددُ
َعُقوَن َفاَل كَدزَاُلوَن َبذَ  َ ا ، فَدُد ددددْ َلِة َعَلا ال دددده ْلسددددِ َلًة َبَجرِ  السددددِ  ْل ددددَ َماِء صددددَ َماِء لِلسدددده ِلَك َحىته أَْ ُل السدددده

 
قال احلامك  (  3134( برمق: )282/    2( واحلامك يف "مسري تدركه" )331( برمق: )310/    10( أخرجه الضرييا  املقد  يف "األحاديث اتتارة" )80)

َجاهُ  ِ ، َولَمإ ُُيَرِّ يإَخْيإ ِط الشَّ يٌح عَََل رَشإ  : َدَرا َحِديٌث حَصِ

 1/381( أخرجه ابن خزمية يف حصيحة 81)

 (514/ 6كثري« )( »تفسري ابن 82)

 7481( رواه البخاري 83)

 (135/ 4( »مشارق األنوار الوداجة ومطالع األرسار الهباجة يف رشح سنن اإلمام ابن ماجه« )84)
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اَءُ ْم مِلرْبِكدُل فُدز َِ  َعْن قُدُلوهِبِْم ، قدَاَل : فَددَدُقوُلوَن اَي مِلرْبِكدُل مَداذَ  ا قدَاَل َربَُّك  أَيْاِدَدُهْم مِلرْبِكدُل ، َحىته ِرَذا ملدَ
 (85)"، فَددَدُقوُل : اثَْقه ، فَددَدُقوُلوَن : اثَْقه اثَْقه 

ابلوح  للمال كة  السددماء رمنا ُيدي  م من ع مة خ  ع مة   ذا الذد ُيدي عند اكلم خ  
 علوًّا ببهلًا عما ابذ ه من القه  عبدده ر ًا أ   لًدا. ´ ص ااه العال

من عظمة للا تعاىل أنه ال أحًدا من املخلوقني يســــتطيع وال يترمل ر يتة ســــبرانه يف  •
 .احلياة الدنيا

ا قَاَل :  " وُل خِ َعْن َأيب ُموسددددَ اَل كَدَناُ    ¸ ِِبَْمِ  َبِلَماٍت ، فَدَقاَل : ِرنه خَ  ‘  قَاَ  ِفدَنا َرسددددُ
َط َ كَدْرفَدُعُه ، كُدْرَفُع رِلَْدِه َعَمُل اللهْدِل قَدْبَل َعَمِل الندههَ  َبِغ  َلُه َأْن كَدَناَ  ، خَيِْ ُض اْلِقسدددددددددددْ اِر ، َ َعَمُل َ اَل كَدندْ

ِل الله  َل َعمددَ اِر قَدبددْ ابدُدُه النُّوُر  الندههددَ ِل ، ِحجددَ ُه أَلَْحَرقدَدْي   -َ يف رَِ اكدَدِة َأيب َبْكٍر : النددهاُر    -دددْ ، َلْو َبشددددددددددددددَ ددَ
رُُه ِمْن َاْلِقهِ  ُبَحاُت َ مْلِهِه َما الْد َدَها رِلَْدِه َب دددددددددَ : معىن سدددددددددبحات ¬  قال اإلما  النو د (86)"  سدددددددددُ

لو بشدددف  ذا اثجاب الذد  و النور أ  النار   ¸   املعىن: أن خ   ملهه أد لوره  ملالله  هباؤه
ألحتقي َجدع تلوقات خ من لور  ملهه ذ  ا الل  اإلبرا  فهذا ارب كشددددددددددمل بل املخلوقات 
من األحددداء  ا مددادات، فهددذا اثجدداب رمندا ملعلدده خ رمحدة مندده ِبلقدده حىت ال ُيرقهم لور  ملهده  

لن كراه، قال أله   ´ أن كن ر رض خ  كراه فأاربه خ ’   عمران  قد سدددأل ليب خ موسدددا بن
   ذا يف الدلدا  أمر خ اعاض موسددددددددددددا  "  َحىته مَتُوُاوا  ï َ ِرلهُكْم َلْن اَدَرْ ا َربهُكمْ :  ‘   رسددددددددددددول خ

أن كن ر رض ا بل علا أله لو اسدددددددد قر مكاله فسددددددددو  كراه  خ كعلم أن ا بل ال كسدددددددد قر  ’ 
 سدددددددو  كندك ف جلا خ  ذا ا بل فالدك  ملا رأ  موسدددددددا ذلك من ا بل  قع مغشددددددد    مكاله

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب}  ™ علده فقال خ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح مججح

 
( حصحه األلباين يف السريريريلسريريريةل 4738( برمق: )378/   4( وأبو داود يف "سريريريننه" )37( برمق: )223/   1( أخرجه ابن حبان يف "حصيحه" )85)

 الصحيحة

 179( حصيح مسمل 86)
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 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض
فَدَن ََر ِرَض اْ ََبِل اَل كَدَ َماَلُك، َ أَقْدَبَل "{ حل جل مك لك خك حك جك

ا َما  اْ ََبُل  َنُع َفُدكه َعَلا أَ هلِِه، َ رََأ  ُموسددددددَ ِعًقاَفَخره  اْ ََبُل،  َك ددددددْ َ قَاَل ِعْكرَِمُة: }مَلَعَلُه دَبًّا{ ،  صددددددَ
ْحرَاَء اُدرَاابً  اَر صدددددددَ ُ ِرَض اْ ََبِل، َف دددددددَ فسدددددددبحان خ ذ  ا الل  اإلبرا  عما ابذه   (87)"قَاَل: َل ََر اَّلله

 املعبودات الباطلة.الناع من 
  الرب هو احلي الذي ال ميوت •

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}:  قال خ اعاض يف ب ابه الع دم
دَع  خُيْربُ اَدَعاَض َأنه "  [27-26{ ]سددددورة الرمحن:رت يب َدْذَ ُبوَن  اأْلَْرِض أَْ ِل  َجَِ َ مَيُوُاوَن سددددَ

َو  َ مْلِهِه اْلَكرِِو؛ فَِإنه الرهبه أَْ ُل السددموات،   َأَْجَُعوَن،  ََبَذِلكَ  ُ، َ اَل كَدبدَْقا َأَحٌد سددِ اَء اَّلله ِراله َمْن شددَ
  (88)"اَل مَيُوُت، َبْل ُ َو اثَْ ُّ الهِذد اَل مَيُوُت أَبًَدا-اَدَعاَض َ اَدَقدهعَ -

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي}يف ب دابده العزكز    ™   قدال خ
ُبلِ َها أُُمورَِك يف َأْد:  " [58ال رقان:{ ]سدددددددددورة  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ُ َو ُم َدوَبِ اًل َعَلا اَّللِه اثَْ ِ  الدهِذد اَل مَيُوُت أَبَدًدا، الدهِذد ُ َو }األ هُل َ اآلِاُر َ ال دهاِ ُر َ اْلبَداِطُن  َ ُبن  
ْ ٍء َعِلدٌم{ ]اْثَِدكِد:  ْرَمِددُّ 3ِبُكلِ  شدددددددددَ ا ُِم اْلَباِق  السددددددددده ْ ٍء  [ الده  اأْلَبَِددُّ، اثَْ ُّ اْلَقدُّوُ  َربُّ ُبلِ  شدددددددددَ

رُ  َك َ ُمَؤكِ ُدَك َ َمِلدُكُه، امْلَعْلُه ُذْارك َ َمْلَجَأَك، َ ُ َو الهِذد كُدَ وبل َعَلْدِه َ كُدْ زَُ  رِلَْدِه، فَِإلهُه َباِفدَك َ َأصددِ
وُل بَدلِ ْ  َما أُلزَل رِلَْدَك ِمْن َربِ َك َ ِرْن َلَْ اَدْ َعْل َفَما بَدلهْغَي َ ُم َ ِ ُرَك، َبَما قَاَل اَدَعاَض: }اَي أَكدَُّها الرهسددددددددددُ 
ُ كَدْعِ ُمَك ِمَن النهاِع{ ]املا دة:   (89)"[67رَِسالََ ُه َ اَّلله
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 مخ جخ جحمح  مج حج مث  هت مت خت حت  جت هب: }¸  قال
  ذه اآلايت الكرميات رمنا كعلمنا خ عن بعض   [65{ ]سورة غافر:خس  حس جس

 ص ااه الع دمة اليت ال مادل له فدها  ال شبده. 
َه ِرال ُ َو{  ُ َو اثَْ ُّ أََزاًل َ أَبًَدا، َلَْ كَدَزْل َ اَل كَدزَاُل، َ ُ َو اأْلَ هُل َ اآْلِاُر، َ ال هاِ ُر َ اْلَباِطُن، }اَل رِلَ "

 (90) "َعِدكَل َلهُ َ اَل َلُه َلِ هَل اَل َأْد:  
 ´   و اث  القدو  •

قَاَل اْبُن َعبهاٍع، َ َغهْلُ " [111{ ]سورة طه: جفحف مغ جغ معقال اعاض: }
َلَمِي اخلَْاَلِ ُق ِ َبهارَِ ا اثَْ ِ  الهِذد اَل مَيُوُت، اْلَقدُّوُ : الهِذد اَل  َ سدددْ َعْي َ َذلهْي َ اسدددْ كَدَناُ ،   َ اِحٍد: َاهدددَ

ْ ٍء،   ِه،  يف  اْلَكاِمُل فَدُهَو  َ َُيَْ  ُُه،  كَُدبِ رُُه  َ ُ َو قَددِ ٌم َعَلا ُبلِ  شددددددَ ْ ٍء  َبلُّ  الهِذد  لَدْ سددددددِ رِلَْدِه، اَل َفِقهٌل شددددددَ
 (91)"ِقَواَ  َلُه ِراله ِبهِ 

{ ]سدددورة  مبهب خب  حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي: }¸ قال
 العبودكة  األلو دة كس حق ال  أله  األلو دة،  معاِن  َجدع  له  الذد  فأارب أله }ُخ{  " [255البقرة:

 رال  و، فألو دة غهله،  عبادة غهله ابطلة.
 أله }اثَْ ُّ{ الذد له َجدع معاِن اثداة الكاملة، من السمع  الب ر،  القدرة،  اإلرادة،  غهل ا، 

  ال  ات الذاادة.
القدو  الذد قا  بن سدددده،  اسدددد غىن عن بما أن }اْلَقدُّوُ { ادال فده َجدع صدددد ات األفعال، ألله  

َجدع تلوقااه،  قا  رمدع املوملودات، فأ ملد ا  أبقا ا،  أمد ا رمدع ما حت اج رلده يف  ملود ا 
َنٌة{ أد: لعاع }َ ال لَدْوٌ { ؛ ألن السدددنة    بقا ها.  من بمال حدااه  قدومد ه، أله }ال َيُْاُذُه سدددِ
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عتكه الهدددددددددعف،  العجز،  االُالل،  ال كعرضدددددددددان لذد   النو ، رمنا كعرضدددددددددان للمخلوحل، الذد ك
 (92)"الع مة  الكربايء  ا الل

 من عظمة قدرة الرب •

 حض جض مص: }̧  قال  أله رذا أراد الق ش ء رمنا كقول له بن فدكون تلوقًا موملوًدا،

َعَلا   ُُثه َأْارَبَ اَدَعاَض َعْن ُقْدَراِهِ " [40{ ]سورة النحل:مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
ًلا َأْن كدَ َما   َا أَْمرُُه ِرَذا أَرَاَد َشددْ ُقوَل َلُه:  َكَشاُء، َ أَلهُه اَل كُدْعِجزُُه َشْ ٌء يف اأْلَْرِض َ اَل يف السهَماِء، َ ِرمنه

َا أَيُْمُر ِبِه َمرهًة َ اِحَدًة، فَدَدُكو  ُن َبَما َكَشاُء، َبَما  "ُبْن"، فَدَدُكوُن، َ اْلَمَعاُد ِمْن َذِلَك ِرَذا أَرَاَد َبْولُُه فَِإمنه
[ َ قَاَل: }َما َاْلُقُكْم َ ال بَدْعُاُكْم ِرال َبنَدْ ٍ   50قَاَل}َ َما أَْمُرَأ ِرال َ اِحَدٌة َبَلْمٍ  اِبْلَبَ ِر{ ]اْلَقَمِر:  

َا قَدْولَُنا ِلَشْ ٍء رِ 28َ اِحَدٍة{ ]لُْقَماَن:   َذا أََرْدَأُه َأْن لَدُقوَل َلُه  [ ، َ قَاَل يف َ ِذِه اآْلكَِة اْلَكرميَِة: }ِرمنه
   . [ ، َأْد: َأْن أَيُْمَر ِبِه ُدفْدَعًة  احدة فإذا  و با ن40ُبْن فَدَدُكوُن{ ]النهْحِل: 

 ...  َبَما قَاَل الشهاِعرُ 
ا  ا ا  بببببببد   بببببببرد أدمببببببب  ْر   ا أدردادد  ا  مبببببببد  إ ذدا 

 

ة   بديد  ون    لبببببد لبدو    " "ك ق  ك ن  لبببببد  يبدق ول  
 
 

(  2ُه ]ُ َو[ )أَلهُه اَدَعاَض اَل َُيَْ اُج ِرَض َيِْبدٍد ِفدَما أَيُْمُر ِبِه، فَِإلهُه اَدَعاَض اَل مُيَالَُع َ اَل خُيَاَلُف، أِلَله َأْد: "
اله ُ َو َ اَل َربه اْلَواِحُد اْلَقههاُر اْلَعِ دُم، الهِذد قَدَهَر ُسْل َالُُه َ مَلرَبُ اُُه َ ِعزهاُُه ُبله َشْ ٍء، َفاَل رَِلَه رِ 

 (93) "ِسَواهُ 

 حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ييقال اعاض: }
بخلق   ’   كبني خ اعاض أن مال الق عدسا  [59{ ]سورة آل عمران:مث هت مت خت

فإن خ الق آد  أبو البشر   و ليب من غهل أب  ال أ  فقال له بن فكان   ،  آد  أبو البشر سواء

 
 (954) ( »تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن« 92)

 (572/ 4( »تفسري ابن كثري« )93)



 
 79 

أراد خ أن خيلقه من غهل أب فقال له بن فكان   ’   تلوقًا موملوًدا يف أ ل الزمان  ماله عدسا
تلوقًا موملوًدا يف أ اار الزمان يف بين رسرا دل حىت كعلم الناع أن خ قدكرًا علا الق ما كشاء  

رذا أراد أن خيلق ش ء مهما بان  ذا الش ء يف ل ر الناع صعب فإله علا الق  ذا الش ء   رمنا  
ربكم}  ™  قدكر  مق درًا خ  ]سورة  خب حب جب هئ فذلكم   }

،  قد اكلمنا عن بعض ص ات خ اث  الذد ال ميوت حىت لعلم ال رحل بني اإلله  [64غافر:
  بني العبد املخلوحل الهعدف.  ¸ اخلالق
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 عبودية عيسى هو وأمه هلل رب العاملني 
 وعالمات بشريته 

 
 ’    صدددددددد ه به يف ب ابه القرآن اثكدم أن عدسددددددددا ابن مرو ¸ فقد ابني لنا ما قاله خ

رسددول قد الي  مهددي من قبله الرسددل الذكن أرسددلهم خ من قبله  أع اه خ من اخلوارحل  أكده  
ابملعجزات مال ما أكد خ الرسددددددل من قبله ابملعجزات  أن أمه مرو العذراء صدددددددكقة  باأ أيبالن  

 حج مث هت مت خت حت جت}  ال عددا   و  أمدده فقددال خ اعدداض يف ب ددابدده اثكدم:

 خض حض جض مص حصخص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج

وكهة َلُه  َأْد:  "  [75{ ]سدددددددورة املا دة:جغ مع جع مظ حط مض ا ِِر  ِمْن  أَْماَالِِه  سدددددددَ سدددددددَ
ِلِه اْلِكرَاِ ، َبَما قَ  وٌل ِمْن ُرسدددددُ ِمنَي َعَلْدِه، َ أَلهُه َعْبٌد ِمْن ِعَباِد اَّللِه َ َرسدددددُ ِلنَي اْلُم َدَقدِ  اَل: }ِرْن ُ َو اْلُمْرسدددددَ

رَا ِدَل{ ]الزُّْاُرِ :ِرال َعْبٌد  كَقٌة{ َأْد:   [59أَلْدَعْمَنا َعَلْدِه َ مَلَعْلَناُه َمَاال لَِبيِن ِرسدددددددْ دِ  َ قَدْولُُه: }َ أُمُُّه صدددددددِ
َقٌة َلُه. َ َ َذا أَْعَلا َمَقاَماِ َا  ، ُمْؤِمَنٌة ِبِه ُمَ دِ 

اِن ِرَض   اَأ أَيُْبالِن ال هعَداَ { َأْد: َُيْ َداملدَ ا َعبْدَداِن َ قَدْولُدُه: }بدَ ا، فَدُهمدَ ُهمدَ ِه ِمندْ ال دهغْدِذكَدِة بِدِه، َ ِرَض ُاُر ملدِ
اَر  اْ ََهَلِة، َعَلْدِهْم َلَعاِ ُن اَّللِه اْلُم دَ  ا إبَِِ نَْيِ َبَما َزَعَمْي ِفَرحُل النه دددَ ا ِِر النهاِع َ لَْدسدددَ َ اِبَعُة ِرَض كَدْوِ  َبسدددَ

ُحَها َ لُْ ِهرَُ ا، }ُُثه اْل ُْر َأىه ُُثه قَاَل اَدَعاَض: }الْ ،   اْلِقَداَمةِ  ُ َ ُُم اآلاَيِت{ َأْد: لُدَوضدددددددددِ   ُْر َبْدَف لُدَبنيِ 
وِش َ ا َْاَلِء أَْكَن كَْذَ ُبوَن؟ َ أبَِدِ  قَدْوٍل كَدَ مَ  ُكوَن؟  كُدْؤَفُكوَن{ َأْد: ُُثه اْل ُْر بَدْعَد َ َذا اْلبَدَداِن َ اْلُوضددددددُ سدددددده

 (94)"َن الههاَلِل كَْذَ ُبوَن؟َ ِرَض َأدِ  َمْذَ ٍب مِ 
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 حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي: }¸  قال
 قد بني خ يف ب ابه اثكدم بعض ال  ات   [59{ ]سورة آل عمران:مث هت مت خت

 خس حس جس مخ جخقال اعاض: }  ’   البشركة لعبده  رسوله عدسا ابن مرو
 مص خص: }¸  قالد    ذا مال بل ملنني بشر   [22{ ]سورة مرو:حص مس
{ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

  لد مال بل رلسان ارج من ب ن أمه. ’   فهو [23]سورة مرو:

حتمله أمه لهددددددددع ه  ’   فهو  [27{ ]سددددددددورة مرو:ميىي خي حي جيقال اعاض: }
  العل   - ’  عن عبودكة عدسدددددددا ’   قلة قواه مال سدددددددا ر البشدددددددر بعد  الد م، قال خ

 يك ىك مك لك اك يققال اعاض: }الكبهل يف ب ابه القرآن الع دم:

 ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل

 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين

 جت  هب مب خب جبحب هئ مئ  خئ

{  حس  جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت
{ "  [173-172]سدورة النسداء: دُ  َأْن َكُكوَن َعْبًدا َّللِِه َعِن اْبِن َعبهاٍع قَدْولُُه: }َلْن َكسدْ َدْنِكَف اْلَمسدِ

 (95)"َُيَْ ِشمَ َلْن َ قَاَل قَدَ اَدُة: ،  َلْن َكْسَ ْكربَ 
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  أمام للا يوم القيامة  ’  عيسى ابن مري  ة تربء
 ه يف الدنيا من النصارى و ممن عبد

 
دعا الناع رض دكن خ  عبادة خ الواحد  ،    ’   عدسا ابن مرو  هرسول  عبد خ    فها  و

الدو  من يلده عدسا  القهار اليت    لب اإلسال   حقدق ه  َل كد  الناع رض غهل ذلك  ا  م علده  
 و  أمه  عبادة الر بان، فإن خ أاربأ أبله سو  كسأل   ¸   عباداه من د ن خ  ’   ابن مرو

عن  ذا الذد علده الن ار  الدو  من الدكن الشرب   عبادة   ’  عبده  رسوله عدسا ابن مرو
ربه    ’   دسا ل أمر م هبذا الك ر  الشرك فدجدب ع  ’   فدسأل خ عدسا  اعاضغهل خ  

أبله َل أيمر الناع هبذا  ك ربأ رض خ من ذلك  أله ما قال  م ش ء رال ما أمره خ أن كبلغهم رايه،  
 نت مت زت رت يب ىب نب مبقال اعاض: }  يف ب ابه الكرو  اعاضفدقول خ  

 مك  لك اك يق ىق  يف ىف ىثيث نث  مث زث رث  يت ىت
 ىي  ني مي زي ري ٰى  ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك

 مث  هت مت خت حت جت  هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ
 حض  جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح  مججح حج

 خك  حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط خضمض
 . [118-116{ ]سورة املا دة:حل  جل مك لك

ُ اَدَعاَض ِبِه عبده  رسوله عدسا ابن مرو،" حِبَْهَرِة اْلِقَداَمِة  كَدْوَ   َلُه  قَاِ اًل  ،  ’   َذا أَْكًها ِ ها خُيَاِطُب اَّلله
ُذ ِن  ُد ِن  َمْن  ِرَ نَْيِ  َ أَمهُه  ابهََذُه  َمِن   ُ اَي ِعدَسا اْبَن َمْرَوَ أَأَْلَي قُدْلَي لِلنهاِع ابِه : }َ ِرْذ قَاَل اَّلله اَّللِه
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{ ؟ َ َ َذا  َْ  ِدكٌد لِلنهَ اَر  َ اَدْوبِدٌ  َ اَدْقرِكٌع َعَلا ُرُؤ ِع اأْلَْشَهاِد. َ َكَذا قَالَُه  َ أُمِ َ  ِرَ نَْيِ ِمْن ُد ِن اَّللِه
َ قَدْولُُه: }ُسْبَحاَلَك َما َكُكوُن ِل َأْن أَُقوَل َما لَْدَ  ِل حِبَقٍ { َ َذا اَدْوِفدٌق لِل هَأدُِّب يف    قَدَ اَدُة َ َغهْلُهُ 

اْلَكاِملِ  اَي  َعْن َأيب  ُ   اْ ََواِب   ُ قَاَل اَّلله قَدْولِِه: }َ ِرْذ  ُ يف  ِعدَسا ُحجهَ ُه،  لقهاه اَّلله كَدْلَقا  قَاَل:  َركْدَرَة 
{ ؟ قَاَل أَبُو ُ َركْدَرةَ  ُذ ِن َ أُمِ َ  ِرَ نَْيِ ِمْن ُد ِن اَّللِه   َعِن النهيب ِ ِعدَسا اْبَن َمْرَوَ أَأَْلَي قُدْلَي لِلنهاِع ابِه

ُ: }ُسْبَحاَلَك َما َكُكوُن ِل َأْن أَُقوَل َما لَْدَ  ِل حِبَقٍ { أد آِاِر اآْلكَةِ فَدَلقهاُه ا ‘   .  َّلله
، فَِإله  ُه اَل خَيَْ ا  َ قَدْولُُه: }ِرْن ُبْنُي قُدْلُ ُه فَدَقْد َعِلْمَ ُه{ َأْد: ِرْن َباَن َصَدَر ِمينِ  َ َذا فَدَقْد َعِلْمَ ُه اَي َربِ 

ا قُدْلُ ُه َ اَل أََرْداُُه يف لَدْ ِس  َ اَل َأْضَمْراُُه؛ َ ِ ََذا قَاَل: }اَدْعَلُم َما يف لَدْ ِس  َ ال أَْعَلُم َما َعَلْدَك َشْ ٌء ِ ه 
   َريبِ  يف لَدْ ِسَك ِرلهَك أَْلَي َعالُ  اْلغُُدوِب َ َما قُدْلُي َ ُْم ِرال َما أََمْرَايِن ِبِه{ إبِِْباَلِغِه }َأِن اْعُبُد ا اَّللهَ 

 َريبِ  َ َربهُكْم{ َ َربهُكْم{ َأْد: َما َدَعْوُ ُْم ِراله ِرَض الهِذد أَْرَسْلَ يِن ِبِه َ أََمْرَايِن إبِِْباَلِغِه: }َأِن اْعُبُد ا اَّللهَ 
أَ  َأْد: ُبْنُي  ِفدِهْم{  ُدْمُي  َما  َشِهدًدا  َعَلْدِهْم  َ ُْم، } َُبْنُي  قُدْلُي  الهِذد  ُ َو  َ َذا  َعَلا َأْد:  ْشَهُد 

َ يِن ُبْنَي أَْلَي الرهِقدَب َعَلْدِهْم َ أَْلَي َعَلا بُ  لِ  َشْ ٍء أَْعَماِ ِْم ِحنَي ُبْنُي َبنْيَ َأْظُهرِِ ْم، }فَدَلمها اَدَوفدهددْ
   َشِهدٌد{

النهاُع، ِرلهُكْم َ ُْشوُر َن ِرَض مبَْوِع ٍَة، فَدَقاَل: "اَي أَكدَُّها    ‘   َعِن اْبِن َعبهاٍع قَاَل: قَاَ  ِفدَنا َرُسوُل اَّللهِ 
، ِرلهُه  ، ُحَ اًة ُعرَاًة ُغْرال َبَما بََدْأَأ أَ هَل َاْلٍق لُِعدُدُه، َ ِرنه أَ هَل اخلَْاَلِ ِق ُكْكسا ِربْدرَاِ دُم، َأاَل  َ ¸  اَّللِه

َماِل فَأَُقو  ُل: َأْصَحايب. فَددُدَقاُل: ِرلهَك اَل َاْدرِد َما َأْحَدثُوا  جُيَاُء ِبرمَِلاٍل ِمْن أُمهيِت فَددُدْؤَاُذ هِبِْم َذاَت الشِ 
َ يِن   ُبْنَي  بَدْعَدَك. فَأَُقوُل َبَما قَاَل اْلَعْبُد ال هاِلُ : } َُبْنُي َعَلْدِهْم َشِهدًدا َما ُدْمُي ِفدِهْم فَدَلمها اَدَوفدهددْ

ُْم ِعَباُدَك َ ِرْن اَدْغِ ْر َ ُْم فَِإلهَك أَْلَي  أَْلَي الرهِقدَب َعَلْدِهْم َ أَْلَي َعَلا ُبلِ  َشْ ٍء َشهِ  هْبُْم فَِإهنه دٌد َ ِرْن اُدَعذِ 
كَن َعَلا أَْعَقاهِبِْم ُمْنُذ فَاَرقْد َدُهْم"  ( 96)اْلَعزِكُز اثَِْكدُم{ فَددُدَقاُل: ِرنه َ ُؤاَلِء َلَْ كَدزَاُلوا ُمْرَادِ 

هْبُْم  مهُن َ قَدْولُُه: }ِرْن اُدَعذِ  ُْم ِعَباُدَك َ ِرْن اَدْغِ ْر َ ُْم فَِإلهَك أَْلَي اْلَعزِكُز اثَِْكدُم{ َ َذا اْلَكاَلُ  كَدَ هدددددددددددَ فَِإهنه
، دَلِة ِرَض اَّللِه أَُلوَن. ¸ َرده اْلَمشددددددددددِ َأُل َعمها كَدْ َعُل َ ُ ْم ُكسددددددددددْ اُء، الهِذد اَل ُكسددددددددددْ ، فَِإلهُه اْلَ عهاُل ِلَما َكشددددددددددَ
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اِحَبًة َ َ َلدً ال ه   ك هدمن ولِِه، َ مَلَعُلوا َّللِِه لِدًّا َ صدَ ، َ َعَلا َرسدُ اَر  الهِذكَن َبَذبُوا َعَلا اَّللِه ا،  رَبِ َد ِمَن النه دَ
ُ َعمها كَدُقوُلوَن ُعُلًوا َبِبهلًا  (97)" اَدَعاَض اَّلله
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 حقيقة احنراف النصارى عن دين اإلسالم 
 إليهم واتباعهم الظنون ال الوحي  ’  عيسىالذي جاء به 

 

 مت  زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ: }̧  قال
 اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت

 [.19{ ]سورة آل عمران:يك ىك مك لك

{ أد: الدددكن الددذد ال دكن   سددددددددددددددواه،  ال مقبول غهله،  و " َد اَّللِه كَن ِعنددْ خيرب اعدداض }ِرنه الدددِ 
الُ {   و االلقداد    رسدله، قال اعاض: }َ َمْن ألسدنة علا شدرعه مبا   حده، ظا را  ابطنا  }اإِلسدْ

رِكَن{ فمن دان بغهل دكن اإلسدال ،   الِ  ِدكًنا فَدَلْن كُدْقَبَل ِمْنُه َ ُ َو يف اآلِاَرِة ِمَن اخْلَاسدِ َ ِ  َغهْلَ اإِلسدْ كَدبدْ
 له.فهو َل كدن   حقدقة، ألله َل كسلك ال ركق الذد شرعه علا ألسنة رس

ُث أارب اعداض، أن أ دل الك داب كعلمون ذلدك،  رمندا اا ل وا، فداُرفوا عنده عندادا  بغددا،  رال فقدد 
 ملاء م العلم املق ه  لعد  االا ال  املوملب للز   الدكن اثقدق .

عرفوه حق املعرفة،  لكن اثسددددددددددددددد  البغ   الك ر ِبايت خ    اليت   -‘ -ُث ملا ملاء م  مد 
 اثق.صد م عن اابا  

}َ َمْن َكْكُ ْر ِِباَيِت اَّللِه فَِإنه اَّللهَ َسرِكُع اثَِْساِب{ أد: فلدن  ر ذلك فإله آت،  سدجزكهم خ مبا  
 ( 98) "بالوا كعملون
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 جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مبقال اعاض: }
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص مسحص خس حس جس مخ
 حلخل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف
 [ 37-34]سورة مرو:{  حن جن مم خم حم جم هل مل

ذلك الذد ق  ناه علدك   ملسو هيلع هللا ىلصيف ا سهله: كقول خ اعاض لرسوله  مد    ¬  قال اإلما  ابن باهل
 مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب} :  ’   من ارب عدسا

ُهْم أَْربَدَعَة لَدَ ٍر، َأْارََج ُبلُّ قَدْوٍ  عَ   [34{ ]سورة مرو:جح اِلَمُهْم، قَاَل: امْلَ َمَع بَدُنو ِرْسرَا ِدَل فََأْاَرمُلوا ِمندْ
ُ َ َبَط ِرَض اأْلَْرِض فََأْحَدا َمْن َأْحَدا، َ أََماتَ   َمْن  فَاْمَتُ ا يف ِعدَسا ِحنَي رُِفَع، فَدَقاَل َأَحُدُ ْم: ُ َو اَّلله

ُهْم لِلاهاِلِت:  َ ُ ُم اْلدَدْعُقوبِدهُة. فَدَقاَل الاهاَلثَُة: َبَذْبَي. ُُثه قَاَل اثدْ -أََماَت، ُُثه َصِعَد ِرَض السهَماِء   َناِن ِمندْ
اَّللِه   اْبُن  ُ َو  قَاَل:  ِفدِه،  أَْلَي  ااِلثْدَننْيِ -ُقْل  َأَحُد  قَاَل  ُُثه  ااِلثْدَناِن: َبَذْبَي.  فَدَقاَل  اْلَنْسُ ورِكهُة.  َ ُ ُم 

ُ رَِلٌه، َ ُ َو رَِلٌه، َ أُمُّهُ  ْسرَا ِدِلدهُة ُمُلوُك النهَ اَر ، - رَِلٌه  ِلآْلَاِر: ُقْل ِفدِه. قَاَل: ُ َو َ ِلُت َثاَلثٍَة: اَّلله َ ُ ُم اإْلِ
. قَاَل الرهاِبُع: َبَذْبَي، َبْل ُ َو َعْبُد اَّللِه َ َرُسولُُه َ ُر ُحُه،  ََبِلَمُ ُه، َ ُ مُ   اْلُمْسِلُموَن. َعَلْدِهْم لَِعاِ ُن اَّللِه

ُهْم أَاْدَباٌ  َعَلا َما قَ  اُلوا، فَاقْد َد َدُلوا فُ ِهَر َعَلا اْلُمْسِلِمنَي، َ َذِلَك قَدْوُل اَّللِه اَدَعاَض: َفَكاَن ِلُكلِ  َرمُلٍل ِمندْ
ُ:  21}َ كَدْق ُدُلوَن الهِذكَن أَيُْمُر َن اِبْلِقْسِط ِمَن النهاِع{ ]آِل ِعْمرَاَن:   [ َ قَاَل قَدَ اَدُة: َ ُ ُم الهِذكَن قَاَل اَّلله

 ( 99)  ْم{ قَاَل: اْا َدَلُ وا ِفدِه َفَ اُر ا َأْحزَاابً }فَاْا َدَلَف األْحزَاُب ِمْن بَدْدِنهِ 
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 ’  اتباع النصارى الظنون يف أمر عيسى
 بعد جناته من القتل برفعه إىل السماء 

 
أبله رله أ  ابن رله أ   لت ثالثة، رمنا بان    ’    رمنا  ذا الذد قالوه  اع قد ه يف عدسا 

راملًعا رض  ح  من عند خ  ال ب اب من عند خ رمنا بالي   ذا االع قاد ابل ن  ال خمني  لد   
 ذه ال نون  ال خمدنات حتاسًدا بدنهم  حرًصا منهم علا عد  موافقة الغهل ال الابا  اثق  لكن  

 .’  بغًدا بدنهم  ادابرًا  حسًدا فلذلك شكوا يف أمر عدسا
ُه " ُ اأْلَْمَر َ مَلاله َ بَدددهَنُه َ َأْظَهَرُه يف اْلُقْرآِن اْلَعِ دِم، الهِذد أَلْدزََلُه َعَلا َرُسولِِه اْلَكرِِو،  َ َقْد أَْ َضَ  اَّلله
اَدَعاَض  َ الدهاَلِ ِل  َ اْلبَددِ َناِت  اِبْلُمْعِجزَاِت  اْلُمَؤكِ ِد   فَدَقاَل  َ َربُّ -اْلَواِضَحاِت،  اْلَقا ِِلنَي،  َأْصَدحُل  َ ُ َو 

 هِلُع َعَلا السهرَا ِِر َ الههَما ِِر، الهِذد كَدْعَلُم السِ ره يف السموات َ اأْلَْرِض، اْلَعاَلُ مبَا َباَن  اْلَعاَلِمنَي، اْلمُ 
: }َ َما قَد َدُلوُه َ َما َصَلُبوُه َ َلِكْن ُشبِ َه َ ُْم{ َأْد: رَأَْ ا  -َ َما َكُكوُن، َ َما ََلْ َكُكْن َلْو َباَن َبْدَف َكُكونُ 

ُه؛ َ ِ ََذا قَاَل: }َ ِرنه الهِذكَن اْا َدَلُ وا ِفدِه َلِ   َشكٍ  ِمْنُه َما َ ُْم ِبِه ِمْن ِعْلمٍ َشبَدهَ  ِرال اا َِباَ     ُه َف َنُّوُه ِرايه
َلُه ِمَن اْلددَ  ُ رِلَْدِه[َ ْعيِن ِبَذِلَك: َمِن ادهَعا قَد دْ ُهوِد، َ َمْن َسلهمه ِمْن  ال هنِ  ]َ َما قَد َدُلوُه كَِقدًنا َبْل رَفَدَعُه اَّلله

{ مُلههاِل النهَ اَر ، ُبلُُّهْم يف َشكٍ  ِمْن َذِلَك َ َحهْلٍَة َ َضاَلٍل  ُسُعر. َ ِ ََذا قَاَل: }َ َما قَد َدُلوُه كَِقدًنا
ُ َعزِكزًا َحِكدًما{  َأْد: َ َما قَد َدُلوُه ُم َددَدقِ ِننَي أَلهُه ُ َو، َبْل َشابِ نَي ُم َدَومِ ِنَي. }َبْل َرفَدَعُه اَّللهُ   رِلَْدِه  ََباَن اَّلله

رُهُ  دِع َما كُدَقدِ   َ كَدْقِهدِه َأْد َمِندَع اْ ََناِب اَل كُدرَاُ  مَلَنابُُه، َ اَل ُكَهاُ  َمْن اَلَذ بَِباِبِه }َحِكدًما{ َأْد: يف َجَِ
اِمَغُة، َ السُّْل َاُن اْلَعِ دمُ ِمَن اأْلُُموِر الهيِت خَيُْلُقَها َ َلُه اثِْْكَمُة اْلَبالَِغُة،   ( 100) "َ اْثُجهُة الده

ُ َأْن كَدْرَفَع ِعدَسا ِرَض السهَماِء، َارََج َعَلا َأْصَحابِِه   َ يف اْلبَدْدِي -َعِن ابن عباع قال: َلمها أَرَاَد اَّلله
ْن َعنْيٍ يف اْلبَدْدِي، َ رَْأُسُه كَدْق ُُر َماًء، فَدَقاَل: ِرنه كَدْعيِن: َفَخرََج َعَلْدِهْم مِ -اثْدَنا َعَشَر َرمُلاًل ِمَن اْثََوارِكِ نيَ 
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كُدْلَقا َعَلْدِه َشَبِه   بَدْعَد َأْن آَمَن يب. ُُثه قَاَل: أَكُُّكْم  اثْدَنيَتْ َعْشَرَة َمرهًة،  َكْكُ ُر يب  ، فَددُدْقَ ُل  ِمْنُكْم َمْن 
بل ِمْن َأْحَدثِِهْم ِسنًّا، فَدَقاَل َلُه: امْلِلْ . ُُثه أََعاَد َعَلْدِهْم  َمَكاِن َ َكُكوَن َمِع  يف َدَرمَليِت؟ فَدَقاَ  َشا

، فَدَقاَل: امْلِلْ . ُُثه أََعاَد َعَلْدِهْم فَدَقاَ  الشهابُّ فَدَقاَل: َأَأ. فَدَقاَل: أَْلَي ُ َو ذَ  اَك.  فَدَقاَ  َذِلَك الشهابُّ
ا ِمْن َرْ َزلَة يف اْلبَدْدِي ِرَض السهَماِء. قَاَل: َ مَلاَء ال هَلُب ِمَن اْلدَدُهوِد فَأُْلِقَ  َعَلْدِه َشَبه ِعدَسا َ رُِفَع ِعدسَ 

َ اْفَتَُقوا َثاَلَي   فََأَاُذ ا الشهَبَه فَدَق َدُلوُه، ُُثه َصَلُبوُه  ََبَ َر ِبِه بَدْعُهُهُم اثْدَنيَتْ َعْشَرَة َمرهًة، بَدْعَد َأْن آَمَن ِبهِ 
ِفدَنا َما َشاَء ُُثه َصِعَد ِرَض السهَماِء. َ َ ُؤاَلِء اْلدَدْعُقوبَِدُة، َ قَاَلْي ِفْرَقٌة:  ِفَرحٍل، فَدَقاَلْي    ُ طَا َِ ٌة: َباَن اَّلله

ِفْرَقٌة: َبا رِلَْدِه. َ َ ُؤاَلِء النُّْسُ ورِكهُة، َ قَاَلْي   ُ َرفَدَعُه اَّلله ِفدَنا اْبُن اَّللِه َما َشاَء، ُُثه  ا َعْبُد اَّللِه  َن ِفدنَ َباَن 
ُ رِلَْدِه. َ َ ُؤاَلِء اْلُمْسِلُموَن، فَدَ  َاَ َرِت اْلَكاِفَراَتِن َعَلا اْلمُ  ْسِلَمِة، فَدَق َدُلوَ ا، َ َرُسولُُه َما َشاَء، ُُثه َرفَدَعُه اَّلله

ُ ُ َمهًدا ْساَلُ  طَاِمًسا َحىته بَدَعَت اَّلله  .‘  فَدَلْم كَدَزِل اإْلِ
َصِحدٌ  ِرَض اْبِن َعبهاٍع، َ َرَ اُه النهَساِ  ُّ َعْن َأيب ُبَركب، َعْن َأيب ُمَعاِ كََة، بَِنْحوِِه  ََبَذا  َ َ َذا ِرْسَناٌد  

َرِفدقِ  كُدْلَقا َعَلْدِه َشَبِه  فدق َل َمَكاِن، َ ُ َو    يف  ذََبَر َغهْلُ َ اِحٍد ِمَن السهَلِف أَلهُه قَاَل َ ُْم: أَكُُّكْم 
 ( 101) " ؟اْ َنهةِ 
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 نزول آخر رساالت للا ألهل األرض 

 النيب األمي  ملسو هيلع هللا ىلصعلى خامت النبيني حممد  
 

ًُا    بعد أن أصب  الدكن الذد ألزله خ علا رسله طامًسا  دارًسا مشوً ا بعدًدا عن اثق ملا
مق ده األساس   رض األ واء  ال نون البشركة الهالة اليت حرف ه عن مهموله  ملو ره    واه  عن  

 أصب  أ ل األرض خيوضون   ،االق السموات  األرض رب العاملني  ̧   أال   و اوحدد اخلالق
 ذلك    چ  علا ألبدا ه الكرا   ™    كعمهون يف ضالل ا رفني  املبدلني للك ب اليت ألز ا خ 

باشرة  م  ’   حني من الد ر  زمن طوكل     اسما ال تة ألن خ َل كرسل فدها ليب بعد عدسا

أرسل رسوله  مًدا   به  لكن  فقال خ  ملسو هيلع هللا ىلصمل  ق  بزمن  اجملدد  ¸  بعده   زئ }  يف ب ابه 

 نت مت زت رت  يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ

{ ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
 [19]سورة املا دة:

اَر : ِرلهُه َقْد " وَلُه ُ َمهًدا َااَُتَ  كَدُقوُل اَدَعاَض ُتَاِطًبا أَْ َل اْلِكَ اِب ِمَن اْلدَدُهوِد َ النه ددددددَ َل رِلَْدِهْم َرسددددددُ أَْرسددددددَ
ُب ِ َِمدِعِهْم؛   وَل بدَدْل ُ َو اْلُمَعقددِ  َدُه َ اَل َرسددددددددددددددُ ِمَن َفْتٍَة  َعَلا  قدَداَل: }َ  ددََِذا  النهِبدِ نَي، الددهِذد اَل َليبه بَدعددْ

الِهِ  ٍة ُمَ  َاِ َلٍة َما َبنْيَ ِرْرسددددددددَ ِل{ َأْد: بَدْعَد ُمده ا اْبِن َمْروََ الرُّسددددددددُ َ َقِد اْا َدَلُ وا يف ِمْقَداِر َ ِذِه ،  َ ِعدسددددددددَ
َنًة. َ َرَ اُه  -يف رَِ اكٍَة َعْنهُ -اْلَ ْتَِة، َبْم ِ َ ؟ فَدَقاَل أَبُو ُعْاَماَن الندهْهدد  َ قَدَ اَدُة  : َباَلْي سدددددددددددِ هِماَ ِة سدددددددددددَ

. َ َعْن قَد َ  ْلَماَن اْلَ ارِسدددددددِ ِ  َنًة، َ قَاَل َمْعَمر، َعْن بَدْعِض اْلُبَخارِدُّ َعْن سدددددددَ ِماَ ٍة َ سدددددددِ ُّوَن سدددددددَ اَدَة: ََخْسدددددددُ
 (102)" َأْصَحاِبِه: ََخُْسِماَ ٍة َ أَْربَدُعوَن َسَنًة. َ قَاَل: الههحهاُك: أَْربَدُعِماَ ٍة َ ِبْهٌع َ َثاَلثُوَن َسَنةً 
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هل األداين  بارة علا فتة من الرسدددددددل  طموع من السدددددددبل  اغ ملسو هيلع هللا ىلص املق دددددددود أن خ بعت  مدا  
عبادة األ  ن  النهلان  ال دلبان فكالي النعمة به يف أُت النعم  اثاملة رلده أمر عمم، فإن ال سداد 

ببقااي   كنيبان قد عم َجدع البالد  ال غدان  ا هل قد ظهر يف سدددا ر العباد رال قلداًل من امل مسددد
وُد    دددار   ال دددا بنيمن دكن األلبداء األقدمني من بعض أحبار الدهود  عباد الن ِركرَاِد ِمْن َ اْلَمْق دددُ

َذا   ِدكددِت   ددَ ِل  ِرَض  َل ََر  اَّللهَ  َ ِرنه  قَدْولددُُه: "اثددَْ ااَي ِمْن َبيِن أَ ددْ اأْلَْرِض َفَمَق َدُهْم، َعَرهَبُْم َ َعَجَمُهْم ِراله بَدقددَ
ِلٍم: "ِمْن أَْ ِل اْلِكَ ابِ  رَا ِدَل". َ يف َلْ ِظ ُمسدددْ كُن َقِد ال ب  علا أ ل"".  ِرسدددْ اأْلَْرِض ُبلِ ِهْم،    ََباَن الدِ 

ُ ُ َمهًدا ُ ِبِه ِمَن ال ُُّلَماِت ِرَض النُّوِر، َ اَدرََبُهْم َعَلا ‘   َحىته بَدَعَت اَّلله ، فَدَهَد  اخلَْاَلِ َق، َ َأْاَرمَلُهُم اَّلله
رِكَعِة الغرهاء؛ َ ِ َذَ  اِء، َ الشدددددددده هٍل َ ال لَِذكٍر{  اَ جهة اْلبَدْدهددددددددَ ا قَاَل اَدَعاَض: }َأْن اَدُقوُلوا َما مَلاَءَأ ِمْن َبشددددددددِ

ُ هُ -َأْد: لَِلاله حَتَْ جُّوا َ اَدُقوُلوا  ُلوا ِدكنَدُهْم َ َغهله ُر اِبخلَْهْلِ -: اَي أَكدَُّها الهِذكَن بَده وٍل كُدَبشدددددِ  َما مَلاَءَأ ِمْن َرسدددددُ
، فَدَقْد ملَ  رِ  هٌل َ لَِذكٌر، كَدْعيِن ُ َمهًداَ كُدْنِذُر ِمَن الشددددده ْ ٍء َقِدكٌر{ ‘  اءَُبْم َبشدددددِ ُ َعَلا ُبلِ  شدددددَ قَاَل  }َ اَّلله

 (103)" اْبُن مَلرِكٍر: َمْعَناُه: ِرِن ِ قَاِدٌر َعَلا ِعَقاِب َمْن َعَ اِن، َ ثَدَواِب َمْن َأطَاَعيِن 
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 ال يرتك للا العباد مهاًل بغري إرسال رسول 
 

أن كتك أ ل األرض من غهل أن كنزل رلدهم ب اب  كرسل رلدهم رسول من  ¸ كلدق اب  ال 
  عنده مدة ا ل رض أل   عا   أبار فهذه املدة من غهل رلزال  داكة للناع ككون  ذا رمااًل  خ 

الدهود    ¸ البعدد ملًدا، بما ا ن  الزمن  الهالالت  ذا  كهمل عباده  ال كتبهم ات هني يف  ال 
رض اآلن؟ بدف   و قد أرسل  َل كؤمنوا به    ’    ار ، فإن الدهود كن  ر ن ررسال عدسا الن

منذ   ’   َل كؤمنوا به أكها  ك نون أن خ َل كرسل رسول منذ رفع عدسا ملسو هيلع هللا ىلص من بعده  مد 
الذد بشر به عدسا ِبار رسالة    ملسو هيلع هللا ىلصما كقرب من أل ا عا ،  قد أرسل خ  م رسوله  مًدا  

رو فلم كؤمنوا به  كقولون لن  ر رسول من عند خ  قد ب ر ا به ملا ملاء م،  خ      القرآن الك
ال كهمل العباد بل  ذا الوقي ال وكل بد ن أن كنزل رلدهم النور  ا داكة  اإلرشاد، اعاض خ عن  

 ذلك علًوا ببهلًا.  
السال      ملن ه  رمح ه  لعدمه    خ علا أ ل األرض  أراد هبم اخلهل  ا داكة  دعا م رض دار  فَمنه 

املقدم ابابا  النور  الرمحة اليت ألز ا علا رسوله  مد بن عبد خ   ذه الرمحة.  النور  و ب ابه  
حىت ككون آار رساالت    ملسو هيلع هللا ىلص القرآن الع دم  الك اب املبني  الذبر اثكدم ألزله علا رسوله  مد  

عة ب ااًب م دقًا ملا ألزله خ من الك ب من قبله  اإلسال  من خ رض أ ل األرض رض قدا  السا
شرط داول    ¸  علدها  أسًخا لشرا عها  رافًعا للعمل هبا  قد علق خ ا  حابمً   َجدعا  مهدمنا 

 ا دكقه    ملسو هيلع هللا ىلص اإلميان برسوله  مد    روا نة لعباده علا اإلميان هبذا الك اب الع دم القرآن الك
 اإلميان بكل الك ب اليت أُلزلي قبله  النبدني    ملسو هيلع هللا ىلص الزله علده    من  حده الذد  ̧   فدما أارب عن خ

 شرعه أل ل األرض من األل   ا ن َجدعاً رض  ،  قبله،  قد ملعل خ  ذا الك اب اخلاُت منهامًلا  
عنه فإن خ ألزله أل ل األرض َجدًعا ابا ال     همكو  القدامة  اسبون علا أاباعهم له أ  اولد

 لسهم  ملنهم عرهبم  عجمهم.  أملناسهم  شعوهبم ر
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النيب اخلاُت  مدع األلبداء  املرسلني أرسله خ رض الاقلني َجدعا رض الناع بافة  ا ن   بذلك 
 بافة فإله ال ليب بعده. 

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب : }̧  قال

 اممم يل ىل  مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ىثيث نث

 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من  زن رن

 حت  جت هب مب حبخب جب مئهئ خئ حئ جئ يي 

 [. 48{ ]سورة املا دة:مج حج مث هت مت خت

ُ َعَلا ُموَسا َبِلدِمِه ]َعَلْدِه السهاَلُ [  " َها،  َ أَْثىَن  َ َمَدَحَها  َلمها ذََبَر اَدَعاَض ال دهْورَاَة الهيِت أَلْدَزَ َا اَّلله َ أََمَر َعَلددْ
دَل َ َمَدَحَه، َ أََمَر أَْ َلَه إبِِقَاَمِ ِه َ اا َِباِ  َما ِفدِه، َبَما  ااِلا َِباِ ، َ ذََبَر اإْلِجنِْ َسا َِغَة َباَلْي َحْدُت  اِبا َِباِعَها 

اْلَكرِوِ  َ َرُسولِِه  َعْبِدِه  َعَلا  أَلْدزََلُه  الهِذد  اْلَعِ دِم،  اْلُقْرآِن  ذِْبِر  اَدَعاَض يف  َشرََ   بَدَدالُُه،    َ فَدَقاَل:  اَدَقده  ،
قًا ِلَما }َ أَلزْلَنا رِلَْدَك اْلِكَ اَب اِبثَْ  ، }ُمَ دِ  قِ { َأْد: اِبل ِ ْدحِل الهِذد اَل َرْكَب ِفدِه أَلهُه ِمْن ِعْنِد اَّللِه

َنِة ذْبَره  َمْدَحه، َ أَلهُه َسدَدْنزِلُ  َمِة اْلُمَ َهمِ  ِمْن ِعْنِد    َبنْيَ كََدْكِه ِمَن اْلِكَ اِب{ َأْد: ِمَن اْلُكُ ِب اْلُم َدَقدِ 
َها ِمْن  ‘    َ َرُسولِِه ُ َمهدٍ اَّللِه َعَلا َعْبِدهِ  ، َفَكاَن لُدُز لُُه َبَما َأْارَبَْت ِبِه، ِ ها زَاَدَ ا ِصْدقًا ِعْنَد َحاِمَلددْ

، َبَما قَ  ، َ َصدهُقوا ُرُسَل اَّللِه }ِرنه  اَل اَدَعاَض:َذِ د اْلَبَ ا ِِر، الهِذكَن الْدَقاُد ا أِلَْمِر اَّللِه َ اادهبَدُعوا َشرَا َِع اَّللِه
َرب ِ  ُسْبَحاَن  َ كَدُقوُلوَن  َعَلْدِهْم خيَِرُّ َن ِلألْذقَاِن ُسجهًدا  َلا  كُد دْ ِرَذا  قَدْبِلِه  ِمْن  اْلِعْلَم  أُ ُاوا  ِرْن َباَن  الهِذكَن  َنا 

ْسرَاِء: ]اإْلِ َلَمْ ُعوال{  َرب َِنا  أَْلِسنَ 108،  107َ ْعُد  َعَلا   ُ اَّلله َ َعَدَأ  َما  ِرْن َباَن  َأْد:  الرُُّسِل [  ِة 
ِمنَي، ِمْن جمَِ ِء ُ َمهٍد، َ قَدْولُُه: }َ ُمَهْدِمًنا    ، }َلَمْ ُعوال{ َأْد: َلَكا ًِنا اَل َ َاَلَة َ اَل بُده ’   اْلُم َدَقدِ 

:    ﴾ فقد ذبر اإلما  ابن باهل أقوال امل سركن من ال حابة  ال ابعني فذبر عن ابن عباع   َعَلْدِه{
 .قَاَل: اْلُقْرآُن أَِمنٌي َعَلا ُبلِ  ب اب قبله ¢   عنه أكًها ْدهِ َأْد: ُمْؤمَتًَنا َعلَ 



 
 93 

الَ  ا فَدُهَو َحقل، َ مدَا ادَ هدَ ُه ِمندْ ا َ افَدقدَ مدَِة، َفمدَ ا  َ قَداَل اْبُن مُلَرْكٍج: اْلُقْرآُن أَِمنٌي َعَلا اْلُك ُدِب اْلُم َدقدَدِ  هدَ ُه ِمندْ  دَ
لٌ  لَدُه ِمَن اْلُك ُدبِ َ قَداَل الَعْويف َعِن اْبِن  ،    فَدُهَو اَبطدِ ا قَدبدْ ا َعَلا مدَ اِبمدً ،    َعبدهاٍع: }َ ُمَهْدِمنًدا{ َأْد: حدَ

مهُن َ َذا ُبلهُه، فَدُهَو أَمِ  َم "اْلُمَهْدِمِن" كَدَ هددددددددَ اِ ٌد َ َ ِذِه اأْلَقْدَواُل ُبلَُّها ُم َدَقارِبَُة اْلَمْعىَن، فَِإنه اسددددددددْ نٌي َ شددددددددَ
لَدُه،   لِ  ِب َداٍب قَدبدْ اِبٌم َعَلا بدُ ا،  َ حدَ امَتَهدَ َذا اْلِك َداَب اْلَعِ دَم، الدهِذد أَلْدزَلَدُه آِاَر اْلُك ُدِب َ ادَ ُ  دَ مَلعدََل اَّلله

َلُه، َ زَاَدُه ِمَن اْلَكَمااَلِت َما لَْدَ  يف  َن َما قَدبدْ  َغهْلِِه؛  َأْْشََلَها َ أَْعَ َمَها َ َأْحَكَمَها َحْدُت ََجََع ِفدِه َ َاسددِ
دً  ا دِ َذا مَلَعلَدُه شدددددددددددددددَ ِه اْلَكرميدَِة، فَدقدَاَل  فَِلهدَ ِه بِنَدْ سدددددددددددددددِ ا. َ َاَك دهَل اَدعَداَض حِبِْ  دِ ا ُبلِ هدَ هدَ ا َعَلددْ اِبمدً ا َ أَِمدنًدا َ حدَ

اِفُ وَن{ ]اثِْْجَر: ُه ثدددََ ا الدددذ ِْبَر َ ِرأه لدددَ َُُْن لزْلندددَ اَض[ }ِرأه  من ال بددددكدددل  ال حركف    (104)"  [9]اَدعدددَ
  الزايدة

  ه بن سدددده املقدسددددة ِبال  الك ب اليت ألز ا خ من قبل فقد أمر حب ¸   ذا القرآن اك ل خ
 زت}أ لهدا أن ُي  و دا  م من ال بددكدل فبددلوا  غهل ا  اشددددددددددددددت ا هبدا ُنًدا قلداًل، فقدال خ اعداض:

 يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك  يق ىق

 ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن  من  زن رن اممم
َأْد  "  [44املا دة:{ ]سدددددددددددورة  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

ُ ْحِ ُ وا{   َبِب الهِذد }اُسددددددْ َ ْحَ َ ُهْم  َأْد اُسددددددْ ُدْوِدُعوُه  ِبسددددددَ ُلوُه  اَّلله اسددددددْ { َأْن كُدَبدِ  ُه }ِمْن ِبَ اب اَّلله رايه
 (105)"} ََبالُوا َعَلْدِه ُشَهَداء{ أَلهُه َحق  

يف ب دابده بعدد مدا أاربأ أب دل الك دابني الدهود  الن دددددددددددددددار  أن منهم األمني  منهم   ¸   قدال خ
 اخلا ن لألمالة  أهنم كقولون علا خ الكذب.

 
 ( بترصف128-127/ 3( »تفسري ابن كثري« )104)
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 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل: }̧  قال

 خي  حي جي  يه ىه  مه جه ين  ىن من خن حن جن يم

قَاَل جُمَاِ ٌد،  "[.78{ ]سورة آل عمران:ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ يي ىي مي 
 َ اثََْسُن، َ قَدَ اَدُة، َ الرهبِدُع ْبُن أََلٍ : }كَدْلُو َن أَْلِسنَد َدُهْم اِبْلِكَ اِب{ ُُيَر ُِفولَُه.َ الشهْعيبُّ، 

اْلُبَخارِدُّ َعِن اْبِن َعبهاٍع:   ُْم  َ َ َكَذا َرَ    َلْ َظ  ُُيَر ُِفوَن  َأهنه َ كَزِكُد َن َ لَْدَ  َأَحٌد ِمْن َاْلِق اَّللِه كُزِكُل 
، َلِكندهُهْم ُُيَر ُِفولَُه: كَدَ َأ هُلولَُه َعَلا َغهْلِ َيِْ كِلهِ   ( 106) "ِبَ اٍب ِمْن ُبُ ِب اَّللِه

 جه  ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل  خلقال اعاض: }
 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 ىب نب زبمب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ
األلعا :مت زت رت يب ]سورة  قَدرَاِطدَ ،  َأْد:  "[.91{  مَحََل ُدَها  ِق ًَعا َأْد:  جَيَْعُلَها 

ُلوَن َ كَدَ َأ هُلوَن، َ كَدُقو ِمَن َكْك ُدُبوهَنَا   ُلوَن:  اْلِكَ اِب اأْلَْصِل ِ  الهِذد أِبَْكِدكِهْم َ ُُيَر ُِفوَن ِفدَها َما ُُيَر ُِفوَن َ كُدَبدِ 
{ ]اْلبَدَقَرِة:   ِعْنِد اَّللِه َ ِ ََذا قَاَل:  [ ، أَ 79}َ َذا ِمْن  ؛  ْد: يف ِبَ اِبِه اْلُمنَدزهِل، َ َما ُ َو ِمْن ِعْنِد اَّللِه

 (107)"}جَتَْعُلولَُه قَدرَاِطدَ  اُدْبُد هَنَا َ ُبُْ وَن َبِاهلًا{
ع م ه،  حق  ع مه   ال  قدره،  حق  خ  قدر  فما   ذا،  قال  فمن   قال العالمة السعدد يف ا سهله " 

يف حكم ه،  زعم أله كتك عباده مال ال أيمر م  ال كنها م،  ل   ألع م منة، امَت رذ  ذا قدش 
خ هبا علا عباده،     الرسالة، اليت ال طركق للعباد رض لدل السعادة،  الكرامة،  ال الش، رال  

 ( 108)هبا، فأد قدش يف خ أع م من  ذا؟ "

 
 (65/ 2( »تفسري ابن كثري« )106)

 (300/ 3( »تفسري ابن كثري« )107)
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 األخرية من للا جعل للا القرآن العظيم الرسالة 
 ألهل األرض معجزة خالدة إىل يوم القيامة 

 
قد ألزل القرآن بالمه الع دم معجزة للخلق أَجعني رلسهم  ملنهم ابقدة أمامهم   ¸  رن خ

  دكهم رض    ™   بني أظهر م رض قدا  الساعة حىت ككون  ذا القرآن آكة  معجزة  دكهم رض رهبم 
ألباء عن من سبقنا    سبحاله اعرفهم برهبم حق املعرفة  قد ضمنه خ  سبدل الرشاد ال راط املس قدم   

أما  أعدننا  أاربأ عن أسرار القها خ  أ دعها يف بوله   الدو  آايت  املاضدة جند ا  من األمم 
 القه لرا ا أبعدننا علا مر الد ر  األزمان بما ألبلنا خ عنها يف ب ابه الع دم  ألبأأ أكًها عن  

 الغدب ،  قد  قع منها باهل بما أارب خ يف ب ابه الرسالة اخلالدة رض أن كري خ حوادي يف
 األرض  من علدها حىت ك دقن اخللق أله اثق. 

حبكم ه ك هر ا  جيلدها للعباد،  ال سدما الكافركن ااصة الذد ال كؤمنون هبذه    سبحاله خ  
الرسالة الع دمة اخلالدة  ال كؤمنون بدكن خ اإلسال  حىت ك بني  م أن  ذا القرآن اثكدم رمنا  و  

فده    بال  رهبم االق األرض  السموات رب العاملني  أله حق  أهنم مأمور ن ابإلميان به  العمل مبا
لدكولوا مه دكن سا ركن علا صراط خ املس قدم  ككولوا من عباد خ االقهم  ال ككون من أعداء  

 .  ¸ خ اخلا نني املكذبني لكال  رهبم
 قد اوض خ رظهار  ذه اآلايت اليت يف ب ابه اثكدم يف بل  قي ش ء منها ك هره خ  

الذ الكافركن  للعباد  السدما  اوض خ  جيلده  كركه  فقد  أكدكهم  بك ابه  ذلك علا  كؤمنون  د ال 
رظهار صدحل القرآن الكرو أبسباب  آالت  أملهزة أع ا ا للكافركن الذد ال كؤمنون ابلك اب  
حىت كر ا ذلك فدؤمنوا  ك دقوا به، فهذا ال قد  العلم  الذد أع اه خ للكافركن من األملهزة 

 ركن  خ أعلا  أعلم.اثدكاة اليت لرا ا بلها رمنا ذلك ألم
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أن خ اعاض أع ا أل ل الك ر  الشرك الك األملهزة اثدكاة امل  ورة  الدقدقة   ذه العلو   بل 
 ذا ال قد  حىت ك هر خ به آايت اليت باها يف بوله  يف أل سهم اليت أاربأ خ هبا يف القرآن  

فإن خ قد أع ا م   ،مبا فده،  أما املسلموناثكدم حىت كعلموا أن القرآن حق فدؤمنوا به  كعملوا  
 ب ابه الع دم فده اآلايت بلها املك ش ة  اليت َل كر ا الك ار.  

 حق  مف خف حف جف  مغ}فقد قال خ اعاض يف ب ابه القرآن الع دم:

 خم حم جم  هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق

َداَلاَلاَِنا  ُحَججنا َعَلا َبْوِن اْلُقْرآِن َحقًّا ُمنَدزهاًل ِمْن  َ ُْم  َسُنْ ِهُر  َأْد:  "  [ 53{ ]سورة ف لي:مم
،ُ ْساَلِ     ‘   ، َعَلا َرُسولِهِ ¸  ِعْنِد اَّلله ِبَداَلِ َل َاارمِِلدهٍة }يف اآلفَاحِل{ ، ِمَن اْلُ ُ وَحاِت َ ُظُهوِر اإْلِ

ْلَساُن ُمرَبهٌب ِمْنُه َ ِفدِه َ َعَلْدِه  َ ُُيَْ َمُل َأْن كَ ،    َعَلا اأْلَقَالِدِم َ َسا ِِر اأْلَْداَينِ  ُكوَن اْلُمرَاُد ِمْن َذِلَك َما اإْلِ
َلاِت اْلَعِجدَبِة، َبَما ُ َو َمْبُسوٌط يف ِعْلِم ال هْشرِكِ  الدهالِ  َعَلا ِحكْ    َمِة ال هالِعِ ِمَن اْلَمَوادِ  َ اأْلَْااَلِط َ اْ َددْ

ï" (109)    إظهار اآلايت الىت يف الكون واليت أيضا يف خلق اإلنسان واآلية الكرمية تتحدث عن
 من األسرار والعجائب. 

أي }ُقْل{ هلؤالء املكذبني ابلقرآن املسعععارعني إل الكفران }أأرأأأيْعُتْم إ ْن  "وقال السععععدي يف تفسعععريه 
هْن ُهوأ يف    كأانأ{ هذا القرآن }م ْن ع ْند  اَّلله { من غري شععععك وال ارتياُث، }ُكه كأفأْرُبْ ب ه   لَّ ْ  مأْن أأضععععأ

ٍ{ بأع يد{{ أيهلل معاندة هلل ولرسعععععععععوله، ألنه تبني لكم احلق والصعععععععععواُث، ك عدلتم عنه، ال إل  قأا شععععععععع 
 حق، بل إل ابطل وجهل، فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم.

ت فإن قلتم، أو شعععععككتم بصعععععحته وحقيقته، فسعععععيقيم هللا لكم، ويريكم من آايته يف اآلفاٍ كاآلاي
اليت يف السععععععماء ويف األر ، وما  دعه هللا تعال من احلوادث العظيمة، الدالة للمسععععععتبصععععععر على 

 احلق.

 
 (187/ 7( »تفسري ابن كثري« )109)
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ه ْم{   هللا وعجائب صنعته، وابهر قدرته، ويف آايت  بديع  من  أبداهنم،  عليه  اشتملت  ْا  }وأيف  أأنْعُفس 
أ هلأُْم{ من تلك اآلايت، بياًًن  حلول العقوابت واملثالت يف املكذبني، ونصر   املؤمنني. }حأىته يعأتعأبأنيه

 (110) "ال يقبل الشك }أأنهُه احلْأقَّ{ وما اشتمل عليه حق
والسبب الذي من أجله أعطى هللا هذه األجهزة واآلالت احلديثة للناس إمنا هو فضل من هللا 

إل حني وسبب ملعايشهم يف الدنيا  ورمحة هبم وختفيف عليهم ومحلهم يف الرب والبحر واجلو ومتاع  
 فإهنم قد كثروا جدا وال تقوم أمور معايشهم إال هبذا الفضل من هللا.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (752( »تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن« ) 110)
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 القاآن مع زة يف إخباره عق األمم املاضية 
 

وما فعل هبم من إغراقهم بسعبب كفرهم وعدم إمياهنم  ’  عن قوم نوح ¸  فقد أخربًن هللا
وتكذيبهم بذلك فأخربًن هللا يف كتابه العظيم   ’  ابلرسعععالة اليت جاء هبا نوح،  برسعععاله اإلسعععالم 

أن    ’   وأمر هللا نوح  ،والععذين آمنوا معععه    ’   أنععه أهلكهم ابلغٍر عيعععا و ى هللا نبيععه نوح
ٍ الكفار يف األر  أرسععععل هللا الطوفان ماء من السععععماء  يصععععنع الفلك حىت إذا جاء أمر هللا  غرا

والذين آمنوا معه واملخلوقات    ’   واألر  حىت يقطع هللا دابر الكافرين  غراقهم و ى هللا نوحا
 عاهم هللا عيععا يف الفلعك وأنزهلم بععد ذلعك على جبعل   -أن  ملهعا مععه  ’   اليت أمر هللا نوحعا

القرآن اجمليد أنه قد ترك هذه السعععععععفينة آية للناس وعالمة على أن  وأخرب تعال يف كتابه    ، اجلودي
القرآن حق وأنععه من عنععد هللا وقععدرهععا النععاس تجهزة من وععت الجاُث فٍو قمععة جبععل جودي ك  

 ىل مل يك ىك مك}حفروا عليهعععا وأخرجوهعععا حىت يراهعععا النعععاس فقعععال هللا تععععالهلل
ُ أَبْدَقا قَدَ اَدُة:  قَاَل " [15{ ]سدددددددددددورة القمر:ام يل ِ دَنَة  اَّلله لُوٍش َحىته أَْدرََبَها أَ هُل َ ِذِه سدددددددددددَ

 (111)"اأْلُمهةِ 
 
 
 
 
 
 

 
 (477/ 7( تفسري ابن كثري« )111)



 
 99 

 

 القرآن معجزة يف إخباره عن حقائق علمية يف الكون 
 

 من معجزات القرآن الع دم عن أاباره حبقا ق علمدة  أسرار يف الكون القها خ  أ ملد ا  

قال   فقد  ل  ني  القمر  الشقاحل  { ]سورة   جت هب مب خب} ¸  خأال     
ر   البدهق  عن   أن كو  القدامة قد اقتب  عالمة اقتابه الشقاحل القمر،  ™   فأاربأ خ  [1القمر:

ِفْرقَدَ نْيِ، فَدَقاَل ُب هاُر قُدَرْكٍش أَْ ُل َمكهَة: َ َذا َصاَر  َحىته  مبَكهَة  اْلَقَمُر  اْلَشقه  "   عبد خ ابن عباع قال:
 َبالُوا ََلْ  ِسْحٌر َسَحرَُبْم ِبِه اْبُن َأيب َبْبَشة، اْل ُُر ا السُّ هاَر، فَِإْن َبالُوا رَأَْ ا َما رَأَكْدُ ْم فَدَقْد َصَدحَل، َ ِرنْ 

 ُ مْلَهٍة، فَدَقاُلوا:  كَدَرْ ا ِمْاَل َما رَأَكْدُ ْم فَدُهَو ِسْحٌر َسَحرَُبْم ِبِه. قَاَل: َفُسِلَل السُّ هاُر، قَاَل: َ َقِدُموا ِمْن ُبل ِ 
 رَأَكْدَناُه. 

قه اْلَقَمُر{¸ َرَ اُه اْبُن مَلرِكٍر ِمْن َحِدكِت اْلُمِغهلَِة، ِبِه . َ زَاَد: فَأَلْدَزَل اَّللهُ  اَعُة َ اْلشددددددَ  : }اْقَتََبِي السدددددده
  وها حنن اليوم نرى الكفار يصعورون هذا الشعق يف منتصعف القمر ابألجهزة الىت أعطهم هللا  (112)"

أايها فيأتون هبا لرياها املسعععععععععععلمون فيكون آية للكفار على أن القرآن من عند هللا وهو حق ويزداد 
فقال هللا تعال ،  املسعععلمني إمياًن ويقينا لكتاُث هللا املعجز يف اخباره عن احلقائق املثبوتة يف الكون  
أكسععععععجني لتنفس   يف القرآن العظيم عن حقيقة الصعععععععود خار  األر  إل السععععععماء وأنه ليس فيه

 ¸  اإلنسععععان فهي حقيقة كونية ما أحد يعرفها إال هللا الذي خلقها ووضعععععها يف الكون فقال هللا
 حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل}هلل  يف كتعابعه
 خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن
فدددددددأارب خ اعاض   [125{ ]سورة األلعا :ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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يف ب ابه أن الذد كركد سددبحاله أن كهددله جيعل صدددره ضدددًقا حرمًلا جتاه اإلسددال  مال الذد خيرج 
من جمال األرض رض السددماء فدكون صدددره مال ذلك ضدددًقا حرمًلا لعد   ملود األبسددجني الذد 

 ك ن سه. 
ن لعلم أن من أراد ال دددددددددددعود اارج األرض يف السدددددددددددماء رمنا ُيمل معه أسددددددددددد والة  لو ة هبو  اء  ُ 

األبسدجني حىت كسد  دع صددره ال ن   من ا واء ا مول معه حىت ال ككون صددره ضددًقا حرمًلا  
فدسددددبب الوفاة  املوت لعد   ملود  واء األبسددددجني اارج األرض يف السددددماء  قد أشددددار خ رض 

  ذه اثقدقة منذ أبار من ألف  أربع ما ة سنة.
وكن اإللسان يف ب ن أمه بعد الن  ة علقة ُث يف ب ابه اثكدم عن مراحل اك  ¸   قد أارب خ

 زن رن مم ام يل ىل مل}يف ب ابه اجملدد:  ™  مهغة ُث ع اما، فقال خ
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
   [14-12{ ]سورة املؤمنون:مح جح مج حج مث متهت خت

ل  ب  حقا ق مر دة للناع    ا  و اإللسان كك شف  ذه املراحل  األطوار يف  ذا الع ر اثدكت  
 قد أارب خ هبا يف القرآن منذ ما كزكد علا ألف  أربعما ة سنة     حقا ق من أسرار الق خ 

 .´  لإللسان ال كعلمها رال  و
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 املستقبل  إعجاز القرآن يف إخباره عن الغيب يف
 

املس قبل فمن ذلك راباره عن غلبة   من رعجاز القرآن الع دم راباره عن أمور غدبدة اقع يف  
أ اًل  منهم  غلبوا  أن  بعد  من  فارع  لبالد  خ الر    فقال  سنني،  بهع  ىف  يف ب ابه    ï    ذلك 

 مث  هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب هئاثكدم:}

 جض خصمص حص  مس خس حس جس  جخمخ مح جح مج  حج
  [4-1{ ]سورة الر  :مض خض حض

اْلُمْشرُِبوَن   ََباَن  قَاَل: َباَن فَاِرُع ظَاِ رًا َعَلا الرُّ ِ ،  -  ¢   اْبُن مَلرِكٍر: َعْن َعْبِد اَّللِه اْبُن َمْسُعودٍ   "ر  
ْم أَْ ُل  الر  .  ك ان اْلُمْسِلُموَن ُيُِبُّوَن َأْن َاْ َهَر الرُّ ُ  َعَلا فَاِرَع؛ أِلَهنهُ َعَلا فَاِرُع َاْ َهَر َأْن ُيُِبُّوَن 

َلِبِهْم ِبَ اٍب َ ُ ْم أَقْدَرُب ِرَض ِدكِنِهْم، فَدَلمها لَدزََلْي: }اَل. ُغِلَبِي الرُّ ُ . يف أَْدَى األْرِض َ ُ ْم ِمْن بَدْعِد غَ 
َعَلا فَاِرَع يف    َسدَدْغِلُبوَن. يف ِبْهِع ِسِننَي{ قَاُلوا: اَي َأاَب َبْكٍر، ِرنه َصاِحَبَك كَدُقوُل: ِرنه الرُّ َ  َاْ َهرُ 

لُدَقاِمَرَك، فَدَباكَدُعوُه َعَلا أَْربَِع َقاَلِ َص ِرَض َسْبعِ  َأْن    ِبْهِع ِسِننَي؟! قَاَل: َصَدحَل. قَاُلوا: َ ْل َلَك ِرَض 
، فذُِبر َذِلَك ِسِننَي، َفَمَهِي السهْبُع َ َلَْ َكُكْن َشْ ٌء، فَدَ رَِش اْلُمْشرُِبوَن ِبَذِلَك َ َشقه َعَلا اْلُمْسِلِمنيَ 

فَدَقاَل: "َما ِبْهُع ِسِننَي ِعْندَُبْم"؟ قَاُلوا: ُد َن اْلَعْشِر. قَاَل: "اْذَ ْب فَدزَاِكْدُ ْم َ اْزَدْد َسنَدَ نْيِ  ‘   لِلنهيب ِ 
َع، فَدَ رَِش اْلُمْؤِمُنوَن  يف اأْلَمَلِل". قَاَل: َفَما َمَهِي السهنَدَ اِن َحىته مَلاَءِت الرُّْبَباُن ِبُ ُهوِر الرُّ ِ  َعَلا فَارِ 

ُ َ ْعَدُه{ [ اَل خُيِْلُف اَّلله ُ: }اَل. ُغِلَبِي الرُّ ُ { ِرَض قَدْولِِه: } ]َ ْعَد اَّللِه  (113) "ِبَذِلَك، َ أَلْدَزَل اَّلله
فهذا اإلابار عن الغدب املس قبل  الذد أاربأ خ اعاض به يف القرآن قد  قع  حدي بعد اسع 

 به. ¸ خ سنني من أابار 

 
 (21/14( تفسري الطربي )113)
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 إعجاز القرآن يف آاثره على العباد 
 

ا علا العباد لدسي لك اب غهل ب اب خ فمن آ ره علا العباد الش اء رن للقرآن الع دم آ رً 
ملا يف ال د ر     القلوب من أمراض الن   مال الشبهات  ا هل  االُرافات السدلة  اآلراء  

 ال اسدة  ال نون السدلة  املع قدات الباطلة  الكآبة  اثزن.  

 خئ حئ جئ يي ىي ني}  قددال خ اعدداض يف ب ددابدده الع دم القرآن الكرو:
َأْد:  " [82{ ]سددددددددورة اإلسددددددددراء:جت هب مب خب حب جب هئ مئ

ِ   ِمْن َذِلكَ  ْرٍك َ َزْكٍ  َ َمْدٍل، فَاْلُقْرآُن َكشدددْ كٍ  َ لَِ احٍل، َ شدددِ  كُْذِ ُب َما يف اْلُقُلوِب ِمْن أَْمرَاٍض، ِمْن شدددَ
ميَاُن  ُل ِفدَها اإْلِ ا َرمْحٌَة َُيْ دددددددُ َ اثِْْكَمُة َ طََلُب اخلَْهْلِ َ الرهْغَبُة ِفدِه، َ لَْدَ  َ َذا ِراله ِلَمْن ُبلِ ِه. َ ُ َو أَْكهدددددددً

َقُه َ اادهبَدَعُه، فَِإلهُه َكُكوُن ِشَ اًء يف َحقِ ِه َ َرمْحَةً   (114)"آَمَن ِبِه َ َصده
ا شدددد اء لألبدان من األمراض البدلدة اليت ا دددددب اإللسددددان  من أد مكر ه ك دددددبه بما     و أكهددددً

 به املسلم من العني  اثسد. ¸ ُي ظ خ
دِ َد   هٍل لََنا فَدنَدزَْلَنا ، َفَجاَءْت مَلارِكٌَة فَدَقاَلْي : ِرنه سدددددددَ ِعدٍد اخْلُْدرِدِ  قَاَل : ُبنها يف َمسدددددددِ اثَْ ِ  َعْن َأيب سدددددددَ

 َما ُبنها َ ْبُدُنُه ِبرُقْدَدٍة ، فَدَرقَاُه َفرَبَأَ ، فََأَمَر َسِلدٌم ، َ ِرنه لَدَ َرَأ َغَدٌب ، فَدَهْل ِمْنُكْم رَاحٍل ؟ فَدَقاَ  َمَعَها َرمُللٌ 
ُن رُقْدَدًة ، أَْ  ُبْنَي اَدْرقِ  َقاَأ لَبَدًنا ، فَدَلمها َرمَلَع قُدْلَنا َلُه : َأُبْنَي حُتْسدددددِ اًة ، َ سدددددَ    ؟ قَاَل:َلُه بَِااَلِثنَي شدددددَ

َأَل النهيبه  اَل، َما َرقَدْدُي ِراله أِبُ ِ  اْلِكَ اِب ، قُدْلَنا ًلا َحىته َ ْيتَ ، أَْ  َلسدددددددددددددْ ددْ ، فَدَلمها  ‘  : اَل حُتِْدثُوا شدددددددددددددَ
َا رُقْدَدٌة ؟ اْقِسُموا َ اْضرِبُوا ِل ِبَسْهمٍ   ‘   َقِدْمَنا اْلَمِدكَنَة ذََبْرَأُه لِلنهيب ِ   ( 115)، فَدَقاَل : َ َما َباَن كُْدرِكِه َأهنه

 
 (112/ 5( »تفسري ابن كثري« )114)

 ( متفق عليه115)
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دة أ  ثعبان فهو مغشدا علده  راين السدم يف ملسدده فقرأ  معىن أن سددد اث  سدلدم أد عهد ه ح
ال حايب علده أب  الك اب أد أبع م سورة يف القرآن     ال احتة     القرآن الع دم فربأ  ش   

 من عهة اثدة  قا   أمر له بع اء.
نَ "  بذلك من اثسددددددد  العني  بل سددددددوء وِل خِ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اْ َُهيِنِ  قَاَل : بَدددْ   ا َأَأ أَُقوُد ِبَرسددددددُ

َ َمْعُي . ُُثه قَاَل : ‘  َ َمْعُي ،    رَاِحَلَ ُه يف َغْزَ ٍة ِرْذ قَاَل : اَي ُعْقَبُة ، ُقْل ، فَاسدددددْ اَي ُعْقَبُة ، ُقْل فَاسدددددْ
وَرَة َحىته َاَ َمَها   ، ُُثه  فَدَقاَ َا الاهالَِاَة ، فَدُقْلُي : َما أَُقوُل ؟ فَدَقاَل : } ُقْل ُ َو خُ َأَحٌد { فَدَقرَأَ السدددددددددددددُّ

رَأَ } ُقْل أَُعوُذ ِبَربِ  النهاِع { فَدَقرَْأُت قَدرَأَ } ُقْل أَُعوُذ ِبَربِ  اْلَ َلِق { َ قَدرَْأُت َمَعُه َحىته َاَ َمَها ، ُُثه قدَ 
 (116)"َمَعُه َحىته َاَ َمَها ، ُُثه قَاَل : َما اَدَعوهَذ مبِْاِلِهنه َأَحدٌ 

وُل خِ " َة قَاَلْي: َباَن َرسددددددددُ  ِرَذا َمِرَض َأَحٌد ِمْن أَْ ِلِه لَدَ َت َعَلْدِه اِبْلُمَعوِ َذاِت ، فَدَلمها ‘   َعْن َعاِ شددددددددَ
َا َباَلْي أَْعَ َم بَدرَبَ  ِه أِلَهنه ُحُه بَِدِد لَدْ سدددددِ ُه الهِذد َماَت ِفدِه مَلَعْلُي أَلْدُ ُت َعَلْدِه َ أَْمسدددددَ ًة ِمْن َمِرَض َمَرضدددددَ

 (117)"كَِدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1/  951( برمق: )210/  1أخرجه النسايئ يف "اجملتىب" )( 116)

 ( متفق عليه117)
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 القرآن معجزة يف أحكامه للعباد
 

رن رعجاز القرآن يف أحكامه لل رد  األسرة  اجمل مع  و رعجاز رال    فإن يف أحكامه علا َجدع  
ألواعها عدل  رمحة علا مس و  ال رد  اجمل مع  األسرة فإهنا أحكا   اقدة جتلب امل احل  اخلهل  
م الناع  أمره  بلص  ش ات  له  علا بداله   حداه  متاسكه  جتمع  للبشر  حتافظ  ن   السعادة 

الشر ر اليت اقع علدهم أ  حتل هبم  ن كركد ال ساد أ  اإلفساد أ  ك  لي علا حقوحل الغهل أ   
مق ندا م  جتعل اجمل مع م ماسًكا من ًما فال اسوده قوالني الغابة  ال اسوسه القوالني ا ا زة ال املة  

ف جعل من أمره عسرًا  من  األ واء البشركة اليت اهع ا ورات مقننة ا  ك ابل رد  األسرة  اجمل مع  
 حاله اسرًا.  

ب ب يف القرآن أحكا  معجزة ال كس  دع البشر أن أياوا مبالها يف سهول ها  كسر ا  ̧    لكن خ
 مللب املنافع للناع  ح ظ م اثهم  كسر ا  أهنا أحكا   اقعدة اال م الناع يف بل بقا  األرض  

الد أملناسهم  اعاجل مشابلهم  م  لبا م  الشر ر  ت لف  رض  املؤدكة  الوسا ل  لدوكة  اق ع بل 
  ال ساد  الهدا . 

فإن أحكا  القرآن حت ظ للناع عقو م  أموا م  أعراضهم  دكنهم اثق  ألساهبم فإذا ل رت رض  
األمم غهل اإلسالمدة اليت ال اعمل أبحكا  القرآن الع دم جتد أن الق ل كزداد فدهم ملدا من بعههم  

ل بعههم أموال بعض ابلباطل  ال جتد بدان لألسرة  اولد أط ا م ال كعرفون لبعض  السرقة  أيب
  م أابء  جتد م غارقني يف الشرك  الك ر آاذكن يف أدايهنم أسباب العذاب  سخط رهبم علدهم.  

فماال من أحكا  القرآن حترو شرب اخلمور من أملل ح ظ عقل اإللسان فال ُيدي له  •
إن شلون اإللسان بلها اقو  هبذا العقل فنها عن اغدبه عن فساد أ  غداب عن اإلدراك ف

اإلدراك حىت ال ا سد شلوله  ككون ا ر  العقل يف حالة السكر  ابل علا صاحبه أ   
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كدمر ل سه أ  أ له  أسراه بسبب اع دل ردراك العقل بشرب اخلمر  بذلك أد مادة  
 اعاطدها كؤدد رض اغ دة العقل  اع دل  ظد  ه فه  حرا . 

 بذلك من أحكا  القرآن حترو الق ل لألل   ا رمة بد ن رذن من خ   ذا ال حرو رمحة   •
من خ ابلعباد فال ا ب  الدلدا غاكة أيبل فدها القو  الهعدف  من ُث ك ب  اخلو  
سا دا فدها، فإن الن      أعز  أغلا ش ء عند اإللسان لذلك حر  خ اعاض علده ق ل 

 القها. ملك خل  ل سه فه
 من أحكا  القرآن الع دم حترو رضاعة املال فدما ال ك دد اإللسان  كعود علده ابلن ع  و   •

  أسراه  من حوله من اخللق فقد حر  لعب املدسر  ال بذكر  رضاعة املال.  
 حر  الزأ من أملل ح ظ األعراض  النسب لإللسان  ح ظ األسرة  بداهنا  قد  ملدأ   •

ابإلسال   شرا عه ضاعي فدها األلساب فال كعر  باهلًا من األبناء  ال ادكن    البالد اليت
ابلكدان ال حد  رال القلدل  جتد األ  اركد أن ا خلص من    آابؤ م  لد  عند م أسرة 

 لدد ا ألله من الزأ فال  ملود ألب كعوله  كرعاه  ك حمل أعباءه  مسلولد ه، ف جد األ  
ا مب رد ا  بذلك ا كر يف ال خلص من مولود ا أبد  أهنا أما  أعباء ببهلة ال ِقبل  ا هب

طركقة حىت  لو ألق ه يف القمامة  باهلًا ما لسمع ذلك عنهم  الزأ مع أله فاحشة برب   
 ذلب ع دم ف ده ظلم ع دم لل  ل فال أب له كرعاه  كعوله  كك له  ُيوطه  ُينو علده  

   و أشد حاملة يف ال غر ألبده.  
 ًا للناع من اباذ األداين الباطلة  اع ناقها ف ؤدد هبم رض   بذلك شر  حد الردة ح  •

غهب رهبم علدهم  داو م عذاب اخللد يف دار ا حدم  العداذ اب ، فشر   ذا اثد 
ل ابدي أ ل اإلسال  علا دكنهم اثق الذد ال كقبل خ غهله من األداين فإن ما سواه  

 اسركن يف عذاب ملهنم االدكن.  ابطل  من اع نق غهله فهو يف اآلارة من اخل
فهذا ش ء من املقاصد العامة ألحكا  ب اب خ القرآن الع دم لنبني للناع أن خ كركد أبحكامه  
الرمحة للعباد  عد   قوعهم يف الشر ر  اآل    الهدق  فساد حدا م  حا م  كركد اكرميهم  ال دسهل 
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الدلدا  اآلارة  يف  دا م   ا م  خ كدعو م    علدهم  مللب املنافع  م  درء امل اسد عنهم يف
 ابابا  ب ابه  اإلميان به رض دار السال      ا نة  رض سعة الدلدا  اآلارة. 
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 القرآن العظيم كالم للا رب العاملني 
 آايته معجزة ال يستطيع أحد أن أييت مبثله 

 
أحددد من اخللق يف   هال كشددددددددددددددبهدد  ¸  العدداملني  معلو  أن خرن القرآن الع دم  و بال  رب  

 حص}أفعدالده  ال صدددددددددددددد دااده  ال يف بالمده  ال كددالدده، فقدد قدال خ يف ب دابده العزكز القرآن الع دم:
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص  خص

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
{ ]سددددددورة  خن  حن  جن خممم حم جم هل مل خل
ِبُه َباَلُ  ُبلِ   َااِلِق  اَّللِه َباَلُ  َ اْلُقْرآُن أِلََحٍد، َذِلَك كَدَ أاها  َ أىه "  [24-23البقرة: ْ ٍء؟  ََبْدَف ُكشدْ شدَ

اِز فُدُنوًأ ظَداِ َرًة َ َاِ ددهًة ِمْن   اخلدَْاِلِق َباَلَ  اْلَمْخُلوِقنَي؟! ْعجدَ َد ِفددِه ِمْن ُ مُلوِه اإْلِ َ َمْن اَدَدبدهَر اْلُقْرآَن َ ملدَ
َلْي ِمْن َلُدْن  َحدْ  ُ اَدَعاَض: }الر ِبَ اٌب ُأْحِكَمْي آاَياُُه ُُثه ُف ددددددددددددددِ  ُت اللهْ ِظ َ ِمْن مِلَهِة اْلَمْعىَن، قَاَل اَّلله

َلْي َمَعالِدِه أَْ  اِبْلَعْكِ  َعَلا اخلِْاَلِ ، َفُكلل 1َحِكدٍم َاِبهٍل{ ]ُ وٍد:  [ ، فَُأْحِكَمْي أَْلَ اظُُه َ ُف دددددددددددِ 
َدٍة َ آاَِدٍة َباَلْي َ َ قَدَعْي ِمْن َلْ  ِ  دٌ  اَل جُيَاَر  َ اَل كَُداَى، فَدَقْد َأْارَبَ َعْن َمِغدَباٍت َماضددددددِ ِه َ َمْعَناُه َف ددددددِ

رٍ  َبَما قَاَل: }َ مَتهْي َبِلَمُة َرب ِ  َواٍء، َ أََمَر ِبُكلِ  َاهْلٍ، َ هَنَا َعْن ُبلِ  شددددددددددَ َواًء ِبسددددددددددَ َك ِطْبَق َما َأْارَبَ سددددددددددَ
ْدحٌل  115ْدقًا َ َعْدال{ ]اأْلَلْدَعاِ : صدددِ  ْدقًا يف اأْلَْاَباِر َ َعْداًل يف اأْلَْحَكاِ ، َفُكلُُّه َحقل َ صدددِ [ َأْد: صدددِ

ِذٌب َ اَل افتاء ًد  لَْدَ  ِفددِه جمدَُاَزفَدٌة َ اَل بدَ ِحدَحنْيِ َعْن َأيب ، (118)  "َ عَدْدٌل َ  دُ ََذا ثَدبَدَي يف ال دددددددددددددده َ  دِ
وَل اَّللهِ :  ¢ ُ َركْدَرةَ  ، قَاَل: "َما ِمْن َليبٍ  ِمَن اأْلَلِْبَداِء ِراله َقْد أْعِ َ  ِمَن اآْلاَيِت َما ِماْدُلُه ‘  َأنه َرسدددددددددددددُ

َا َباَن الهِذد أُ اِدُ ُه َ ْحًدا أَْ َحاُه اَّللهُ  ُر، َ ِرمنه كَدْوَ    َأْباَدَرُ ْم اَتِبًعارِله، فََأْرمُلو َأْن َأُبوَن  آَمَن َعَلْدِه اْلَبشددددددددددددددَ

 
 (199/ 1( »تفسري ابن كثري« )118)
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ألن املعجزة   ملسو هيلع هللا ىلص  أن ككون أبار األلبداء ابًعا من امل ددددددددددددقني به ملسو هيلع هللا ىلص رمنا كرملو النيب   (119)اْلِقَداَمِة"
الكرب  اليت أ ادهدددا أال     القرآن الدددذد أ حددداه خ رلدددده رمندددا  و ابحٍل رض كو  القددددامدددة ِبال   

 ن ان ه  م    قا مة يف  ق ها ملن شدددددا د ا ُث انقهددددداملعجزات اليت أ ادها النبدون من قبله رمنا  
بني أظهر النددداع   دددذا ِبال  القرآن الع دم فدددإلددده معجزة ابقددددة م جدددددة بدددل حني كعلم النددداع  

ا كو    ملسو هيلع هللا ىلص كر ن من معجزااددده اليت أارب عنهدددا خ بكالمددده، فلهدددذا ككون النيب   أبار األلبدددداء ابعدددً
 القدامة.

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن: }¸  قال

لبه علا شر    [88{ ]سورة اإلسراء:ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ذا القرآن الع دم فأارب أله لو امل معي اإلل   ا ن بلهم  اا قوا علا أن أياوا مبال ما ألزل  
علا رسوله ملا أطاقوا ذلك  ملا اس  اعوا  لو اعا لوا  اساعد ا  اهافر ا فإن  ذا األمر ال ُكس  ا  

  بال  اخلالق الذد ال ل هل له  ال ماال له  ال عدكل له.  بدف كشبه بال  املخلوقني 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( متفق عليه119)
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 ملسو هيلع هللا ىلص النيب األمني خامت األنبياء واملرسلني حممد  
 

 و  مد بن عبد خ ليب  رسول رب العاملني ا م خ به النبدني  املرسلني ملعل خ يف قلبه  
الرمحة  الرفق  اللني  اثلم  األأه  الرأفة للخلق فكان رمحة من خ للخلق أَجعني فقال خ اعاض 

 { الع دم:  القرآن  ]سورة  مل يك ىك مك لك اكيف   }
 ُسِلل من خللق رض االقهم  جنا م من عذاب ا حدم  عندما حركً ا علا  داكة ا [107األلبداء:

: َأَأ َدْعَوُة َأيب ِربْدرَاِ دَم ، َ ِبَشاَرُة ِعدَسا ، َ ُرْؤاَي أُمِ   آِمَنَة الهيِت رََأْت  ملسو هيلع هللا ىلص  أصحابه عن أ ل أمره فقال  
رََأْت ِحنَي   -َصلها خُ َعَلْدِه َ آلِِه َ َسلهَم    -  ،  ََبَذِلَك أُمهَهاُت النهِبدِ نَي كَدَرْكَن " . َ ِرنه أُ ه َرُسوِل خِ 

َ ُمَبشِ رًا َ لَِذكرًا  َ َضَعْ ُه َلُه لُورًا َأَضاَءْت َ َا ُقُ وُر الشهاِ  ، ُُثه َااَل } اَي أَكدَُّها النهيبُّ ِرأه أَْرَسْلَناَك َشاِ ًدا
 ( 120)  ُمِنهلًا { َ َ َداِعًدا ِرَض ِخ إبِِْذلِِه َ ِسرَامًلا

أبو األلبداء  الدل الرمحن  و   لده رمساعدل  ’  يف القرآن عن دعوة ربرا دم  ¸  قد قص خ
 كزبدهم  كعلمهم الك اب   ¸  خ  ت ك لو علدهم آاي  أن كبعت خ اعاض يف ذرك هما ليب  •  النيب

 علا اإلسال  دكن ال وحدد .  اثكمة  اكون أمة مسلمة 

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه  جه: }̧  قال

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

َهَرُه  ِبذِْبرِِه لَدو ه  َمْن أَ هَل َأنه َ اْلُمرَاُد  "  [129-128{ ]سددددددددورة البقرة:يت ىت النهاِع،  يف َ شددددددددَ
 

( وقال احلامك َدَرا َحِديٌث  3587( برمق:)418/    2( واحلامك يف "مسريريريري تدركه")6404برمق:)  (312/    14)  "حصيحه" أخرجه ابن حبان يف(  120)

يُح  َجاُه حَصِ نَاِد، َولَمإ ُُيَرِّ سإ ِ  224وحصحه األلباين يف حصيح اجلامع الصغري -اإلإ
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ِه ااُُت أَلِْبَداِء َبيِن ’  ِربْدرَاِ دمُ  َ  اِبمسِْ ا ِرًا َحىته أَْف دددددددَ ُهورًا سدددددددَ . َ َلَْ كَدَزْل ذِْبرُُه يف النهاِع َمْذُبورًا َمشدددددددْ
ا اْبنُ  ًبا، َ ُ َو ِعدسدددددددَ رَا ِدَل َلسدددددددَ رَا ِدَل َاِ دًبا، َ قَاَل: }ِرِن ِ ’   َمْرَوَ،ِرسدددددددْ ، َحْدُت قَاَ  يف َبيِن ِرسدددددددْ

وٍل أَيْيت ِمْن بَدْعِدد امسُْ  رًا ِبَرسددددددُ قًا ِلَما َبنْيَ كََدده ِمَن ال دهْورَاِة َ ُمَبشددددددِ  دِ  وُل اَّللِه رِلَْدُكْم ُم ددددددَ ُه َأمْحَُد{ َرسددددددُ
 :  (121)"[6]ال هفِ 

 زئ رئ:} ¸  فقال خ  ملسو هيلع هللا ىلص وراة  اإلجندل ص ات  عالمات له  يف ال   ™    قد ذبر خ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك
  َ َ ِذِه ِصَ َة ُ َمهدٍ  [157{ ]سورة األعرا :ٰى ين ىن نن من زن
ُب ُِبِهْم كَدْعرِفُدَها يف  َمْومُلوَدًة  ِصَ ااُُه  اَدَزْل  َ َلَْ  مبَُ ابَدَعِ ِه،  َ أََمُر ُ ْم  يف ُبُ ِب اأْلَلِْبَداِء َبشهُر ا أَُ َُهْم بِبَدْعِاِه    ‘ 

  ƒ َن َعْمرِ  ْبِن اْلَعاصِ َعْن َع َاِء ْبِن َكَساٍر قَاَل : َلِقدُي َعْبَد ِخ بْ  قد ر د    ُعَلَماُؤُ ْم َ َأْحَبارُُ مْ 
يف ال دهْورَاِة ، قَاَل : َأمَلْل ، َ ِخ ِرلهُه َلَمْوُصوٌ  يف ال دهْورَاِة   ‘  : قُدْلُي : َأْاربِْن َعْن ِصَ ِة َرُسوِل خِ 

أَكدَُّها النهيبُّ ِرأه أَْرَسْلَناَك َشاِ ًدا َ ُمَبش ِ  اْلُقْرآِن : اَي  ِلأْلُمِ دِ نَي ، أَْلَي  بِبَدْعِض ِصَ ِ ِه يف  رًا َ لَِذكرًا َ ِحْرزًا 
ُ َك اْلُم َدوَبِ َل ، لَْدَ  ِبَ ظٍ  َ اَل َغِلدٍظ ، َ اَل َسخهاٍب يف اأْلَْسَواحِل ، َ اَل كَدْ  َفُع  َعْبِدد َ َرُسوِل ، مَسهددْ

ُه خُ َحىته كُِقدَم ِبِه اْلِملهَة اْلَعْومَلاَء ، أبَِْن كَدُقوُلوا :  اِبلسهدِ َلِة السهدِ َلَة ، َ َلِكْن كَدْعُ و َ كَدْغِ ُر ، َ َلْن كَدْقِبهَ 
   (122)اَل رَِلَه ِراله خُ ، َ كَدْ َ ُ  هِبَا أَْعدُدًنا ُعْمًدا ، َ آَذاًأ ُصمًّا ، َ قُدُلواًب ُغْلً ا "
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 قد أع اه خ عالمة النبوة  دلدلها بما أع ا ا لأللبداء من قبله فخلق خ يف ملسده الشركف 
ااُت النبوة بني ب د ده عالمة  اضحة للناع علا أن  مًدا رسول خ حقًّا  صدقًا مبعوي من    ملسو هيلع هللا ىلص

العامل أله رسول خ رب  فدوقنون  الناع بني ب  ده  فهلاه  أَجعني  للخلق  العاملني  فد دقوه   نيرب 
 .اعاض ك بعوه فدما كبلغهم عن خ 

ْشََِط ُمَقدهُ  رَْأِسِه َ ِثَْدِ ِه ،  ََباَن ِرَذا ادهَ َن ََلْ   َقدْ   ‘   َعْن مَلاِبَر ْبَن مَسَُرَة كَدُقوُل: َباَن َرُسوُل خِ "
َ ،  ََباَن َبِاهَل َشَعِر اللِ ْحَدِة ، فَدَقاَل َرمُلٌل : َ مْلُهُه ِمْاُل السه  ْ ، َ ِرَذا َشِعَت رَْأُسُه اَدَبنيه ْدِف؟ قَاَل: كَد َدَبنيه

 ََباَن ُمْسَ ِدكرًا ، َ رَأَْكُي اخْلَاَُتَ ِعْنَد َبِ ِ ِه ِمْاَل بَدْدَهِة اْثََماَمِة  اَل ، َبْل َباَن ِمْاَل الشهْمِ  َ اْلَقَمِر ،  
 ( 123) "ُكْشِبُه مَلَسَدهُ 

  ذا اخلاُت  و ش ء القه خ   ضعه يف ملسد من اا اره لبًدا فال كس  دع أحد من اخللق أن 
 أييت به أ  ك  نعه لن سه. 

َها    -  ‘ -ْلَماُن اْلَ ارِِس ُّ ِرَض َرُسوِل ِخ  بُدَرْكَدَة كَدُقوُل : مَلاَء سَ "عن   ِحنَي َقِدَ  اْلَمِدكَنَة مبَا َِدٍة َعَلددْ
، فَدَقاَل :اَي َسْلَماُن ، َما َ َذا ؟ فَدَقاَل : َصَدَقٌة َعَلْدَك   ‘   ُرَطٌب ، فَدَوَضَعَها َبنْيَ كََدْد َرُسوِل خِ 
اْلَغَد مبِْاِلِه ،    َ َعَلا َأْصَحاِبَك ! فَدَقاَل :اْرفَدْعَها ؛ فَِإأه اَل َ ُْبُل ال هَدَقَة ! قَاَل : فَدَرفَدَعَها . َفَجاَء 

، فَدَقاَل :َما َ َذا اَي َسْلَماُن ؟ فَدَقاَل : َ ِدكهٌة َلَك ! فَدَقاَل َرُسوُل   ‘   فَدَوَضَعُه َبنْيَ كََدْد َرُسوِل خِ 
 (124) "، فَآَمَن ِبهِ  ‘  َر ِرَض اخْلَاُتَِ َعَلا َظْهِر َرُسوِل خِ أِلَْصَحاِبِه :اْبُسُ وا. ُُثه َل َ  - ‘ -ِخ 
 
 
 
 

 
 2344( رواه مسمل 123)
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 إىل الناس كافة  ملسو هيلع هللا ىلص بعثته النيب حممد 
 

 قد أرسله خ للناع أَجعني عرهبم  عجمهم أبدههم  أسود م رمحة  م   اداي  بشهلًا ملن 
 ابلك اب الع دم القرآن الكرو الذد   ملسو هيلع هللا ىلصآمن اب   رساالاه  لذكرًا ملن أعرض  بذب  ب ر به 

 ألزله خ علده لورًا للخلق   داكة ابثق  رحة  م من خ رب العاملني. 
حُل الهِذد َبنْيَ  يف ب ابه اجملدد: قال خ اعاض  }َ َ َذا ِبَ اٌب{ كَدْعيِن: اْلُقْرآَن }أَلزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَ دِ 

آَدَ  َبيِن َطَواِ ِف  َسا ِِر َ ِمْن اْلَعَرِب، َأْحَداِء  ِمْن كََدْكِه َ لِ ُدْنِذَر أُ ه اْلُقَر { كَدْعيِن: َمكهَة }َ َمْن َحْوَ َا{  
دًعا{  ِمْن َعرَ  ٍب َ َعَجٍم، َبَما قَاَل يف اآْلكَِة اأْلُْاَر : }ُقْل اَي أَكدَُّها النهاُع ِرِن ِ َرُسوُل اَّللِه رِلَْدُكْم َجَِ

اْبُن مَلرِكٍر ِمْن طَرِكِق  " ر    [19[ ، َ قَاَل }ألْلِذرَُبْم ِبِه َ َمْن بَدَلَ { ]اأْلَلْدَعاِ : 158]اأْلَْعرَاِ : 
 ( 125)"‘  ُ َمهدٍ أَبْدَلَغُه فَدَقْد اْلُقْرآُن بَدَلَغُه َمْن ْن ُ َمهِد ْبِن َبْعٍب قَاَل: َأيب َمْعَشٍر، عَ 

{ ]سورة  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ختقال اعاض: }

 ىن  مننن زن رن مم ام يل ىل ملقال اعاض: }    [1ال رقان:
 هئ مئ  حئخئ جئ يي  ىي ميني زي ري ٰى ين

  [20{ ]سورة آل عمران:خت حت جت هب خبمب حب جب

: أُْعِ دُي ََخًْسا َلَْ كُدْعَ ُهنه َأَحٌد قَدْبِل  : بُِعْاُي ِرَض اأْلَمْحَِر    ‘   َأيب َذرٍ  ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل خِ َعْن  "
ْن َمِسهلَِة  ُّ مِ َ اأْلَْسَوِد ، َ ُأِحلهْي ِلَ اْلَغَنا ُِم ، َ َلَْ حتَِله أِلََحٍد قَدْبِل  ، َ ُلِ ْرُت اِبلرُّْعِب ، َفهُلَْعُب اْلَعدُ 
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َشْهٍر ، َ مُلِعَلْي ِلَ اأْلَْرُض َطُهورًا َ َمْسِجًدا ، َ ِقدَل ِل : َسْل اُدْع َْه ، َ اْا َدَبْأُت َدْعَويت َشَ اَعًة  
ًلا  -ِرْن َشاَء خُ  -أِلُمهيِت يف اْلِقَداَمِة ، َ ِ َ  َأ َِلٌة   (126) "ِلَمْن َلَْ ُكْشرِْك اِبِ  َشددْ

أَلهُه قَاَل : َ الهِذد لَدْ ُ  ُ َمهٍد بَِدِدِه اَل َكْسَمُع يب َأَحٌد ِمْن َ ِذِه    ‘   َأيب ُ َركْدَرَة َعْن َرُسوِل خِ َعْن  "
 ( 127) "ارِ  النه اأْلُمهِة كَدُهوِددل َ اَل َلْ رَاِنل ، ُُثه مَيُوُت َ َلَْ كُدْؤِمْن اِبلهِذد أُْرِسْلُي ِبِه ِراله َباَن ِمْن َأْصَحابِ 

أله َل كبعت رض قومه ااصددة مال سددا ر األلبداء قبله بل بُعت رض الناع بافة   ملسو هيلع هللا ىلصفبني النيب  مد 
فال اقبل أد عبادة أ  عمل أ  رميان من أحد ككون علا أد شدددددددددددركعة أ  رسدددددددددددالة غهل الشدددددددددددركعة 

 فق شددركعة  حىت  رن بان  ذا العمل   ذه العبادة علا  ملسو هيلع هللا ىلص الرسددالة اليت ألزلي علا النيب  مد 
ألله ألزلي علده رسدالة  شدركعة مهدمنة  رافعة للعمل ابلشدرا ع اليت قبلها  ملسو هيلع هللا ىلصمن األلبداء قبله  أحد

عامة للناع َجدعا ِبال  األلبداء من قبله فإن بعا هم بالي ااصدددددددددة   ملسو هيلع هللا ىلصَجدًعا  بعاة النيب  مد 
م رسددددددددددددددلهم بده  لقومهم فقط فكدان النداع من قبدل يف قر  عددة ك عبدد ن ابإلسددددددددددددددال  الدذد ملداء 

 بشرا ع ت ل ة  ذلك يف زمن  احد  بلل مأمور ابابا  رسالة  شركعة النيب الذد بعت فدهم  ذلك 
ربرا دم  لوط  شددددددددددددددعددددددب النيب  شددددددددددددددعدددددب    چ  حددددددي يف زمن  اعددددداض ُتربًا عن قول  فقدددددال 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خللقومه:}

  ذا   [89{ ]سورة  ود:مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن
ألله ال ليب معه  ال بعده أييت بشدددددركعة ملدكدة من عند  ملسو هيلع هللا ىلصبان الناع مأموركن به قبل بعاة النيب 

خ، بل  و آار رسددول  شددركع ه آار الشددرا ع أسددخة ملا قبلها   ذا ِبال  األلبداء من قبله فإله  
  برا دمفمن آمن إب  چ  قدد ككون لبدهني أ  ثالثدة يف زمن  احدد مادل: ربرا دم  لوط  شددددددددددددددعددب
فهو مسددلم مؤمن  ’   اإلسددال  الذد أرسددل به ربرا دم  عمل ابلشددركعة اليت ألزلي علا ربرا دم

 . ™ م قبل عند خ

 
 (886( برمق: )241/  1( واحلامك يف "مس تدركه" )6462( برمق: )375/  14( أخرجه ابن حبان يف "حصيحه" )126)

 153( رواه مسمل 127)
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 ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن}:  ’   اعاض عن ربرا دم  قال

 مي زي}:   قال اعاض فدمن آمن إببرا دم  عمل بشركع ه قال اعاض  [131{ ]سورة البقرة:ىي
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 يف ل   الوقي ليب   - قبله منهم    ، قد  ص هم ابإلميان  [4{ ]سورة املم حنة: حص مس

لوط أال   و  أار   شركعة  علده  ربرا دم:  ’  آار  لزلي  عن  اعاض   حج مث}  فقال 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
]سورة  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  }

 مي خي حي جي يه ىه مه: }¸  قال    [71-69األلبداء:

]سورة ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي  }
ُ ُحْكًما َ ِعْلًما، َ أَْ َحا رِلَْدِه،  "  [74األلبداء: َسُد َ  َ أَْعَماِ َا، َفَخاَلُ وُه  ِرَض  َ بَدَعَاُه  لَِبدًّا،  َ مَلَعَلُه  فَآاَتُه اَّلله

ُ  َدمهر َعَلْدِهْم، َبَما َقصه   بُوُه، فََأْ َلَكُهُم اَّلله فقال   (128)"َارَبَُ ْم يف َغهْلِ َمْوِضٍع ِمْن ِبَ اِبِه اْلَعزِكزِ  ََبذه
لوط بدي  آل  { ]سورة  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ: }’   اعاض عن 

ك بعون شركعة ربرا دم،  مع ذلك  م مؤمنون   ’    املؤمنون من أ ل لوط  [36الذارايت: ال 
مسلمون عند خ  علا ملة ربرا دم     اإلسال ،  لكن كعملون مبا ألزل خ علا لوط من ال شركع 
 من آمن إببرا دم  م مؤمنون مسلمون  كعملون مبا ألزل خ رلدهم علا ربرا دم من ال شركع فإله  

ن قومه مأمور ن ابابا  لبدهم الذد أرسل فدهم  م فقط  ال  بان النيب كبعت رض قومه ااصة فإ 
ك بعون ليب آار حىت  لو بان يف ل   الزمن يف قركة أار   ال ارفع شركعة  ذا النيب شركعة ليب  
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ألزل خ علده شركعة ك بعها  و  الذكن آمنوا معه   ’   آار لزلي علده  بذلك ليب خ شعدب

 هب}    م مع ذلك مؤمنون مسلمون فقال اعاض عنهم  ’   وط ال كعملون بشركعة ربرا دم أ  ل

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

  [94{ ]سورة  ود:خص حص مس خس حس جس مخ

 اخلهددر له شددركعة  ’  بالي له شددركعة ك بعها  كعمل هبا غهل شددركعة اخلهددر  ’   فإن موسددا
فقد قصه خ علدنا من لبلهم يف  ’  ك بعها  كعمل هبا  ال ك بع الشددركعة اليت ألزلي علا موسددا

من ارحل السددددددددد دنة  ق ل الغال   بناء   ’  ب ابه القرآن اثكدم  ما فعل اخلهدددددددددر أما  موسدددددددددا
ذه األعمال من بل    ا دار يف قركة أ لها ظاملون ال كراعون حق الهددافة.  قد اسد نكر موسدا 

ال  ’   ال  و مأمور هبا،  مع ذلك فإن اخلهددر ’  اخلهددر ألهنا لدسددي منزلة علا موسددا
ا ال كلحقه أد لو  لعد  عمله  ،’  كلحقه أد لو  لعد  عمله بشددددددركعة موسددددددا  موسددددددا أكهددددددً

مه خ يف رحل ه رض اخلهددددر أن اإللسددددان رذ سددددلل أ و أعلم الناع   رمنا عله  ’   بشددددركعة اخلهددددر
 . ¸ لده أن كرد العلم رض خ  كقول رمنا العلم  فدجب ع

 نن  من  زنفإله بعت رض الناع بلهم َجدًعا بافة فقال اعاض:}  ملسو هيلع هللا ىلص  ذا ِبال  بعاة  مد  

 حئ  جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن

 متهت خت حت  جت  هب مب حبخب جب هئ  مئ خئ

  [81{ ]سورة آل عمران:خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث
ِه َعْبُد اَّللِه ْبُن َعبهاٍع،قَاَل َعِل ُّ ْبُن َأيب طَاِلٍب  " ُ  بَدَعَت  َما  :  ƒ  َ اْبُن َعمِ  ُأِاَذ  ِراله  اأْلَلِْبَداِء  ِمَن  لَِبدًّا  اَّلله
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ِه:  َلا أُمه ِ َعَلْدِه اْلِمداَاحُل، للن بَدَعت  مًدا َ ُ َو َح   لَدُدْؤِمَننه ِبِه َ لَدَدْنُ َرلهُه،  أَمَره َأْن أَيُْاَذ اْلِمداَاحَل عَ 
 ( 129) "َ ُ ْم َأْحَداٌء لدؤِمُننه به  لدن رُلهه  ‘  لَِلْن بُِعَت ُ َمهدٌ 

أله ال جيوز  ال ُيل ألحد اابا  شركعة غهل الشركعة اليت ألز ا خ علا    ملسو هيلع هللا ىلص قد بني النيب  مد  
فال ُيل له رال    ملسو هيلع هللا ىلص  لو بان  ذا اإللسان ليب من عند خ فإله رذا بُعت النيب  مد    ملسو هيلع هللا ىلص النيب  مد  

: اَل    ‘   وُل خِ َعْن مَلاِبِر ْبِن َعْبِد ِخ قَاَل : قَاَل َرسُ "  ااباعه  اابا  شركع ة اليت ألز ا خ علده،
ُقوا   ُْم َلْن كَدْهُد ُبْم َ َقْد َضلُّوا ، فَِإلهُكْم ِرمها َأْن ُاَ دِ  بَِباِطٍل أَْ  َاْسأَُلوا أَْ َل اْلِكَ اِب َعْن َشْ ٍء ، فَِإهنه

بُوا حِبَقٍ  ، فَِإلهُه َلْو َباَن ُموَسا َحدًّا َبنْيَ أَْظُهرُِبْم َما َحله َلُه ِراله   (130) "َأْن كَد هِبَعيِن  ُاَكذِ 
ٍت ، أُمهَهاُ ُْم َشىته ، َ ِدكنُدُهْم    ‘   َعْن َأيب ُ َركْدَرَة ، َأنه َرُسوَل خِ " ، قَاَل : اأْلَلِْبَداءُ ُبلُُّهْم ِرْاَوٌة لَِعاله

َنهُ  َليبل ، َ ِرلهُه َأزٌِل ِرَذا رَأَكْدُ ُموُه فَاْعرُِفوُه ،   َ اِحٌد ، َ َأَأ أَْ َض النهاِع ِبِعدَسا اْبِن َمْرَوَ ِرلهُه لَْدَ  بَدْديِن َ بَدددْ
، فَددُدَقاِاُل النهاَع  َرمُلٌل َمْربُوٌ  ِرَض اْثُْمَرِة َ اْلبَدَداِض َبنْيَ  َُ هَرْكِن َبَأنه رَْأَسُه كَدْق ُُر ، َ ِرْن َلَْ ُكِ ْبُه بَدَلٌل  

ْساَلِ  ، فَدَدُدحلُّ ال هِلدَب ،   َ كَدْقُ ُل اخْلِْنزِكَر ، َ َكَهُع اْ ِْزكََة ، َ كُدْهِلُك خُ يف َزَمالِِه اْلِمَلَل ُبلهَها َعَلا اإْلِ
ا اَدْرَاَع اأْلُْسُد َمَع  َ اَدَقُع اأْلََمَنُة يف اأْلَْرِض َحىته  اْلَمِسدَ  الدهملهاَل ،  َ كُدْهِلُك  ْساَلَ  ،  ِبِل ،  ِراله اإْلِ إْلِ

َداُن اِبْثَدهاِت ، اَل َاُهرُُّ ْم ، فَدَدْمُكُت يف اأْلَْرِض  َ النِ َماُر َمَع الْ  ََئُب َمَع اْلَغَنِم ، َ كَدْلَعَب ال ِ بدْ بَدَقِر ، َ الذِ 
 (131) "أَْربَِعنَي َسَنًة ، ُُثه كُد َدَوىفه ، فَدُدَ لِ   َعَلْدِه اْلُمْسِلُموَن ، َصَلَواُت ِخ َعَلْدهِ 
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 بدين جديد ولكن متمما لإلسالم   ملسو هيلع هللا ىلصمل أيت النيب حممد  
 األنبياء من قبله مصدقا هلم وملا أرسلوا به  دين

 
َل كرسله خ بدكن ملدكد رض الناع  لكن أرسله خ بدكنه األ حد الذد لد    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مد 

  دكن غهله   و اإلسال  الذد أرسل به األلبداء من قبل رض الناع   و  بي ال كبدل  ال ك غهل 
م مًما  مكماًل من خ  اسن  ذا الدكن فإله    ملسو هيلع هللا ىلصعند خ من حني رض حني  رمنا ملاء النيب  مد  

  é    و عبادة خ  حده ال شركك له  بذلك أمر األلبداء   مد،  دكن ال وحدد اخلالص    

 رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئيف ب ابه القرآن الع دم:}  ¸  أَجعني، فقال خ

 ىف  يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 من  زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف

 حب جب هئ: }̧  قال    [13{ ]سورة الشور :زي ري ٰى ين ىن نن

 مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب

َنا رِلَْدَك اَي َ ِصحهِة  َ َعَ َمِ ِه  َبَمالِِه  َأْد: َ ِمْن  " [13{ ]سورة النحل:جح اَدْوِحدِدِه َ طَرِكِقِه، َأأه أَْ َحددْ
{ َبَما قَاَل: يف  َااَُتَ الرُُّسِل َ َسدِ َد اأْلَلِْبَداِء: }َأِن ااهِبْع ِملهَة ِربْدرَاِ دَم َحِندً ا َ َما َباَن ِمَن اْلُمْشرِِبنيَ 

َ َما بَ  َحِندً ا  ِربْدرَاِ دَم  ِملهَة  ِقَدًما  ِدكًنا  ُمْسَ ِقدٍم  ِصرَاٍط  ِرَض  َريبِ   َ َداِن  ِرلهيِن  }ُقْل  ِمَن "اأْلَلْدَعاِ ":  اَن 
 ( 132)"[161اْلُمْشرِِبنَي{ ]اأْلَلْدَعاِ : 
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ررادة خ  حكم ه يف اا بار الناع بما   لكن ب لف الشرا ع املنزلة علا األلبداء اا الفا حبسب  

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب : }̧  قال

 اممم يل ىل  مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف ىثيث نث

 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من  زن رن

 حت  جت هب مب حبخب جب مئهئ خئ حئ جئ يي 

يف ا سهله   ¬  قال ابن باهل  [48{ ]سورة املا دة:مج حج مث هت مت خت
اأْلََ اِمِر َ الندهَواِ  ، فَدَقْد َكُكوُن الشهْ ُء يف َ ِذِه الشهرِكَعِة َحرَاًما ُُثه ُيَِلُّ يف  َ أَمها الشهرَا ُِع َفُمْخَ ِلَ ٌة يف  "

ِة يف َ ِذِه ُد َن َ ِذِه. َ َذِلَك ِلَما َلُه اَدعَ  اَض يف الشهرِكَعِة اأْلُْاَر ، َ اِبْلَعْكِ ، َ َاِ دً ا فَددُدزَاُد يف الشِ ده
اِمَغةِ َ اْثُجهِة اْلَبالَِغِة،  ْكَمِة اثِْ ِمَن َذِلَك   (133)"الده

ْرُت "  : ذا املعىن فدقول   ملسو هيلع هللا ىلص كوضددد  النيب   ا َلَْ كُدْعَ ُهنه َأَحٌد ِمَن اأْلَلِْبَداِء قَدْبِل  : ُل دددِ أُْعِ دُي ََخْسدددً
ِجًدا   ْهٍر ، َ مُلِعَلْي ِلَ اأْلَْرُض َمسددددْ هلََة شددددَ اَلُة  اِبلرُّْعِب َمسددددِ َا َرمُلٍل ِمْن أُمهيِت أَْدرََبْ ُه ال دددده َ َطُهورًا ، َ أميُّ

ًة ، َ بُِعْاُي ِرَض النهاعِ  َعُت ِرَض قَدْوِمِه َااصددددددددددددده لِ  ، َ ُأِحلهْي ِلَ اْلَغَنا ُِم ،  ََباَن النهيبُّ كُدبدْ َبافهًة ،    فَدْلُد دددددددددددددَ
 (134)"َ أُْعِ دُي الشهَ اَعةَ 

أن الشركعة الىت ألزلي رلده ب لف عن الشرا ع اليت ألزلي علا األلبداء من قبله   ملسو هيلع هللا ىلصفدبني النيب   
 من بني  ذه االا الفات الغنا م الىت أحلي له  َل حتل ألحد من قبله  أن األرض مسجدا  َل  

  ة  َل الناع باف  أن كنذرشر  خ له    ‘   كشر  ذلك ألحد من قبله من األلبداء  أن النيب  مد
 .ذلك  كشر  ملن قبله من األلبداء يف شركع ه
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لْدَدا َ اآْلِاَرِة َ اأْلَلِْبَداءُ    ‘   َعْن َأيب ُ َركْدَرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل خِ " َأَأ أَْ َض النهاِع ِبِعدَسا اْبِن َمْرَوَ يف الدُّ
ٍت أُمهَهاُ ُْم َشىته َ ِدكنُدُهْم َ اِحدٌ   (135) " ِرْاَوٌة لَِعاله

أد ُن معداشددددددددددددددر األلبدداء أاوة لعالت أد من أب  احدد  أمهدات شددددددددددددددىت،  األب  ندا  و دكن 

َأْد: فَِللهِذد " [15{ ]سدورة الشدور :حض جضقال اعاض: }  فم عددةاإلسدال  أما الشدرا ع 
َلَك  ِلنَي قَدبدْ دَع اْلُمْرسددددَ َنا ِبِه َجَِ ددْ كِن الهِذد َ صدددده َنا رِلَْدَك ِمَن الدِ  َحاَب أَْ َحددْ رَا ِِع َأصددددْ اْلِكَباِر اْلُم دهبَدَعِة  الشدددده

 (136)"هِ َبُأ ِل اْلَعْزِ  َ َغهْلِِ ْم، فادُ  النهاَع رِلَدْ 
ُهْم: ِرلهُه َأ ٌِم ،   ‘  مَلاِبر ْبَن َعْبِد ِخ كَدُقوُل: مَلاَءْت َماَلِ َكٌة ِرَض النهيب ِ "عن  َ ُ َو َأ ٌِم ، فَدَقاَل بَدْعهددُ

رِبُ  اِحِبُكْم َ َذا َمَااًل ، فَاضددْ ُهْم ِرنه اْلَعنْيَ َأ َِمٌة َ اْلَقْلَب كَدْق َاُن ، فَدَقاُلوا: ِرنه ِل ددَ وا َلُه َمَااًل  َ قَاَل بَدْعهددُ
ُهْم: ُهْم: ِرلهُه َأ ٌِم ، َ قَاَل بَدْعهددُ ِرنه اْلَعنْيَ َأ َِمٌة ، َ اْلَقْلَب كَدْق َاُن ، فَدَقاُلوا: َماَدُلُه َبَمَاِل  ، فَدَقاَل بَدْعهددُ

َل ِمَن  اَر َ َأبددَ َل الددده اِعَ  َداددَ اَب الددده ا ، َفَمْن َأملددَ َت َداِعدددً ْأُدبدَدًة َ بَدعددَ ا مددَ َل ِفدهددَ ٍل َبىَن َدارًا ، َ مَلعددَ َرملددُ
اِعَ  َلَْ  ِب الدده ْأُدبَدِة ، َ َمْن َلَْ جيدُِ ا اْلمدَ ا لَدُه كَدْ َقْههدَ اُلوا أَ ِ ُلو دَ ْأُدبَدِة ، فَدقدَ ْل ِمَن اْلمدَ اَر َ َلَْ أَيْبدُ ِل الدده  كَدْدادُ

ُهْم: ِرنه اْلَعنْيَ َأ َِمٌة ، َ اْلَقْلَب كَدْق َاُن ، فَدَقاُلوا: فَال ُهْم: ِرلهُه َأ ٌِم ، َ قَاَل بَدْعهدددُ اُر اْ َنهُة،  فَدَقاَل بَدْعهدددُ ده
ا ُ َمهًدا ‘  ، َفَمْن َأطَاَ  ُ َمهًدا ‘  مهدٌ َ الدهاِع   َُ  ا  ‘  فَدَقْد َأطَاَ  َخ ، َ َمْن َع دددددَ فَدَقْد َع دددددَ
َبُة ، َعْن لَْدٍت ، َعْن َااِلٍد ، َعْن َسِعدِد ْبِن َأيب ِ اَلٍل ،   ‘  َخ ، َ ُ َمهدٌ  فَدْرحٌل َبنْيَ النهاِع اَتبَدَعُه قُد َدددْ

َنا النهيبُّ َعْن مَلاِبٍر : َارََج َعلَ   (137)" ‘  ددْ
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 يف البشرية   ملسو هيلع هللا ىلصآاثر دعوة النيب حممد  
 

يف اخللق لد   ا ل هل  ال ا شابه مع دعوة أحد من امل لحني   چ  الشك أن دعوة األلبداء
من الناع فإن دعوة األلبداء  ا أ ر ببهلة  ع دمة بني الناع ااصة يف آار الزمن عند بارة الناع  
عدًدا فال ككون ألد داعًدا م لًحا أابا  مال الرسل فلو ل رأ رض عدد الذكن اس جابوا لدعوة  

ن الذكن علا دكنه  مل ه  ااباعه  م ثلت البشركة اقركًبا  ال كوملد ألد أحد  جند أ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مد  
َأَأ َأْباَدُر اأْلَلِْبَداِء اَدبَدًعا كَدْوَ  اْلِقَداَمِة ، َ َأَأ أَ هُل َمْن ملسو هيلع هللا ىلص "من امل لحني مال ذلك  قد قال النيب  مد  

 ( 138) "كَدْقرَُ  اَبَب اْ َنهةِ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص من معجزات النيب حممد 
 

قد ال حت ر لكار ا  سو     ملسو هيلع هللا ىلصللرسول  مد األمني    عز  مللاملعجزات اليت أع ا ا خ  
  ذا الباب:   أبار األلبداء يف ملسو هيلع هللا ىلص يت ببعهها لالا  ار فهو 

فهو دلدل  بر ان علا النيب   ملسو هيلع هللا ىلصعلا  مد    ß  أ  ا القرآن الع دم ذلك الك اب الذد ألزله خ 
َل ككن كقرأ  ال كك ب فكدف ألحد من   ملسو هيلع هللا ىلصرسول من عند خ ااصة  أن النيب  مدا    ملسو هيلع هللا ىلص مد  

اخللق أن أييت هبذا الك اب   و ال كقرأ  ال كك ب،  قد حتد  خ ا ن  اإلل  علا أن أياوا مبال  
 م كقرأ ن  كك بون، فدل ذلك  ذا الك اب  َل أيت أحد منهم مبال  ذا الك اب  ال كس  دع   

من فوحل سبع مسوات  ¸    األم ه الذد ال كك ب  ال كقرأ رمنا ألزله علده خ  ملسو هيلع هللا ىلصعلا أن النيب  مد  
 كعلم    اخللقالذد الق    ¸  نه أابار عن الق املخلوقات َل ككن لدعرفها أحد رال اخلالق ضمه 

أسراره، أسرار الق السموات  األرض  ما بدنهما  أسرار الغدب املاض   أسرار الغدب املس قبل 
 رض كو  القدامة،  قد اكلمنا عن ذلك من قبل يف رعجاز القرآن الع دم.

 ما زال ال حدد    ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكرو  و أبرب املعجزات اليت ألز ا خ علا رسوله النيب  مد      ذا
من خ للخلق اإلل   ا ن علا أن أياوا مبال  ذا القرآن  َل كس  ع أحد منذ ألزله خ منذ  قا ما  

 قد أاربأ خ يف   بًداألف  أربعما ة  اسعة  أربعون سنة منذ ألزله خ علا رسوله  لن كس  دعوا أ
 حل جل مك لك خك}   ذا القرآن عن ذلك الغدب فقال خ اعاض يف ب ابه القرآن

{ ]سورة  خن  حن  جن خممم حم جم هل مل خل
  حدا م أن أياوا بعشر سور بل بسورة. ف [24البقرة:
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أنه أْ َل َمكهَة "  أل  بن مالك فعن    الشقاحل القمر  ملسو هيلع هللا ىلصلرسوله    ¸   من املعجزات اليت أملرا ا خ
نَدُهَما أنْ  ‘  َسأَُلوا َرسوَل اَّللهِ   ( 139)" كُرِكَدُهْم آكًَة، فأرَاُ ُم الَقَمَر ِشقهَ نْيِ، حىته رَأَْ ا ِحرَاًء بددْ

علا صدقه فدعا خ فاس جاب خ له  شق له القمر ل  ني  ملسو هيلع هللا ىلص قد طلب الك ار آكة من النيب 
ا  ال رسول خ حقًّا  صدقً   ملسو هيلع هللا ىلصفرآه الناع   ذه آكة ع دمة من خ للناع حىت كعلموا أن  مدا  

 كزال أثر  ذا االلشقاحل موملود رض كومنا  ذا م وهرًا ابألملهزة اثدكاة. 
َعْن أََلِ  ْبِن َماِلٍك أَلهُه  - لبع املاء من بني أصابعه ملسو هيلع هللا ىلصله  ¸  من معجزااه أكًها اليت أملرا ا خ

ُد ُه ، فَُأيتَ َرُسوُل َ َحاَلْي َصاَلُة اْلَعْ ِر ، فَاْلَ َمَ  النها  ‘   قَاَل: رَأَْكُي َرُسوَل خِ  ُع اْلَوُضوَء فَدَلْم جيَِ
َأِء كََدُه ، َ أََمَر النهاَع َأْن كَد َدَوضهُلوا ِمْنُه. قَاَل:    ‘   ِبَوُضوٍء ، فَدَوَضَع َرُسوُل خِ   ‘   خِ  يف َذِلَك اإْلِ

ُبُع ِمْن حَتِْي َأَصاِبِعِه َحىته اَدَوضهُلوا ِمْن عِ   (140) " ْنِد آِارِِ مْ فَدرَأَْكُي اْلَماَء كَدندْ

َ أَلْدُ ْم  :    ابن مسعود  َعْن َعْبد خما ثبي    -   ملسو هيلع هللا ىلص من معجزااه أكًها   بَدرََبًة  لَدُعدُّ اآْلاَيِت  قَاَل ُبنها 
يف َسَ ٍر فَدَقله اْلَماُء فَدَقاَل اْطلُُبوا َفْهَلًة ِمْن َماٍء َفَجاُؤ ا إبَِِأٍء    ‘   اَدُعدُّ هَنَا َبِْوكً ا ُبنها َمَع َرُسوِل خِ 

َأِء ُُثه قَاَل َح ه َعَلا ال هُهوِر اْلُمَباَرِك َ اْلرَبََبُة ِمَن خِ  فَدَلَقْد رَأَْكُي    ِفدِه َماءٌ قَِلدٌل فََأْدَاَل كََدُه يف اإْلِ
ُبُع ِمْن بَ   ( 141)"َ َلَقْد ُبنها َلْسَمُع َاْسِبدَ  ال هَعاِ  َ ُ َو كُدؤَْبلُ  ‘  نْيِ َأَصاِبِع َرُسوِل خِ اْلَماَء كَدندْ

رِن ألعرُ  حجراً مبكَة بان  "قال:    ما ثبي عن ملابر بن مسرة رضا خ عنه   ملسو هيلع هللا ىلص من معجزااه  
 ( 142)"كسلُم عل ه قبل أن أبعَت رِن ألعرفُُه اآلن

لَدَ َداَ ُل   ‘   ُبنها َمَع َرُسوِل خِ قال: "  ¢  ما ثبي عن مسرة بن ملندب  ملسو هيلع هللا ىلص من معجزااه أكًها  
ِمْن َأدِ   ِمْن َقْ َعٍة ِمْن ُغْدَ ٍة َحىته اللهْدِل ، اَدُقوُ  َعَشَرٌة َ اَدْقُعُد َعَشَرٌة ، قُدْلَنا: َفَما َباَلْي مُتَدُّ؟ قَاَل:  

 ( 143) "َ اُ َنا، َ َأَشاَر بَِدِدِه ِرَض السهَماءِ  َشْ ٍء اَدْعَجُب؟ َما َباَلْي مُتَدُّ ِراله ِمنْ 

 
 3868( حصيح البخاري : 139)
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فَدَقاَل:   ‘   مَلاَء أَْعرَايبل ِرَض َرُسوِل خِ قال: "  ¢  ما ثبي عن ابن عباع  ملسو هيلع هللا ىلص من معجزااه أكًها  
 َرُسوُل ِخ؟ َفَدَعاُه ِِبَ أَْعِرُ  أَلهَك َليبل؟ قَاَل: ِرْن َدَعْوُت َ َذا اْلِعْذحَل ِمْن َ ِذِه النهْخَلِة ، َاْشَهُد َأِن ِ 

، ُُثه قَاَل: اْرمِلْع، فَدَعاَد، فََأْسَلَم   ‘   ، َفَجَعَل كَدْنزُِل ِمَن النهْخَلِة َحىته َسَقَط ِرَض النهيب ِ   ‘   َرُسوُل خِ 
 ( 144) "اأْلَْعرَايبُّ 

َضْربٍَة يف َساحِل َسَلَمَة،  رَأَْكُي أثَدَر  قال: "  ¢  ما ثبي عن كزكد بن أيب عبدد   ملسو هيلع هللا ىلص من معجزااه أكًها  
فَدُقلُي: اي أاَب ُمْسِلٍم، ما  ِذه الههْربَُة؟ فَدَقاَل:  ِذه َضْربٌَة أَصابَدْ يِن كَوَ  َاْدرَبَ، فَدَقاَل النهاُع: ُأِصدَب  

 (145) "، فَدنَدَ َت فده َثاَلَي لَدَ اَاٍت، َفما اْشَ َكددْ ُدَها حىته السهاَعةِ ‘  َسَلَمُة، فأاَدْدُي النهيبه 

 لك    بذبر   ملسو هيلع هللا ىلصجيد عدًدا باهلًا ملدًّا قد أكد خ به رسوله الكرو    ملسو هيلع هللا ىلص امل  بع ملعجزات النيب  مد  
 ما أسل نا من املعجزات لعد  اإلطالة  خ  ِل ال وفدق.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(  20/    6( والرتمريري يف "جريامعريه" )4260( برمق: )620/   2( واحلريامك يف "مسريريريريري تريدركريه" )6523( أخرجريه ابن حبريان يف "حصيحريه" برمق: )144)

 األلباين يف املشاكةووافقه وحصحه  –( وقال درا حديث حسن غريب حصيح 3628برمق: )

 4206حصيح البخاري: ( 145)
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 ï  اتريخ اإلسالم عند للا 
 

رن دكن خ  احد  ال كبدله خ من  قي رض آار بل  و  بي منذ قدر خ أن ككون دكن  
اإلسال   و الذد ككون اخللق بلهم مأموركن ابع ناقه  أاباعه  اإلميان به  بلهم ت رب ن يف اابا   

بلها    ألموراكعلم الناع عن بدء اقدكر خ  ذه    ملسو هيلع هللا ىلص ذا الدكن الذ  شرعه خ للعباد، النيب  مد  
اليت أ ملد ا خ  القها  شرعها للعباد  من ضمن  ذه األشداء دكن خ   و اإلسال  فقد أارج 

كَدُقوُل:   ‘   َعْن َعْبِد ِخ ْبِن َعْمرِ  ْبِن اْلَعاِص قَاَل : مسَِْعُي َرُسوَل خِ "   اإلما  مسلم يف صحدحه
خَيُْلَق السهَماَ اِت َ اأْلَْرَض ِِبَْمِسنَي أَْلَف َسَنٍة قَاَل : َ َعْرُشُه َعَلا    َبَ َب خُ َمَقاِدكَر اخلَْاَلِ ِق قَدْبَل َأنْ 

 ( 146) "اْلَماءِ 
للخلق  و اإلسال   ï   قد ب ب خ الذد شرعه  الدكن  أن  اللوش ا  وظ  َعْن "فعن    يف 

َلُه ،  ََباَن َعْرُشُه َعَلا اْلَماِء، ُُثه  ‘   رسول خ  ِعْمرَاَن ْبِن ُحَ نْيٍ قَالَ  : َباَن خُ َ َلَْ َكُكْن َشْ ٌء قَدبدْ
 ( 147)"َاَلَق السهَمَواِت َ اأْلَْرضَ 

 اإلسال  ش ء شرعه خ للعباد  ب به يف اللوش ا  وظ قبل أن خيلق السموات  األرض ِبمسني 
ميَاِن َحىته اَدْعَلَم أَنه  قَاَل ُعَباَدُة ْبُن ال هاِمِي اِلبْ " –  ة ألف سن ِنِه: اَي ُبيَنه ِرلهَك َلْن جتََِد طَْعَم َحِقدَقِة اإْلِ

كَدُقوُل: ِرنه أَ هَل   ‘   َما َأَصاَبَك َلَْ َكُكْن لُِدْخِ َلَك، َ َما َأْا ََأَك َلَْ َكُكْن لُِدِ دَبَك، مسَِْعُي َرُسوَل خِ 
، َ َماَذا َأْبُ ُب؟ قَاَل: اْبُ ْب َمَقاِدكَر ُبلِ  َما َاَلَق خُ اَدَعاَض اْلَقَلُم   ، فَدَقاَل َلُه : اْبُ ْب . قَاَل: َربِ 

 
 2653( حصيح مسمل : 146)

 7418( حصيح البخاري : 147)
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كَدُقوُل: َمْن َماَت َعَلا َغهْلِ َ َذا فَدَلْدَ    ‘   َشْ ٍء َحىته اَدُقوَ  السهاَعُة اَي ُبيَنه ِرِن ِ مسَِْعُي َرُسوَل خِ 
 (148)"ِمينِ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( وحصحه  4700( برمق: )362/   4( وأبو داود يف "سريريريريننه" )336( برمق: )274/    8أخرجه الضريريريرييا  املقد  يف "األحاديث اتتارة" )(  148)

 األلباين



 
 126 

 
 أسلم هلل خالقه وسبح هلل وعبده الكون كله 

 

 جع  مظ حط}  فقد قال اعاض يف سورة آل عمران منكرًا علا من ابذ غهل اإلسال  دكًنا

 جك  مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع

، ِدكِن  ِسَو   ِدكًنا  أَرَاَد  َمْن  َعَلا  ُمْنِكرًا  كَدُقوُل اَدَعاَض  "  [83{ ]سورة آل عمران:خك حك اَّللِه
ب َبه َ أَْرَسَل ِبِه رسَله، َ ُ َو ِعَباَداُُه َ ْحَدُه اَل شركك له، الذد }َ َلُه َأْسَلَم َمْن يف  ِبِه  أَلْدَزَل  الهِذد  

ْن السهَماَ اِت َ األْرِض{ َأِد: اْسَ ْسَلَم َلُه ِمْن ِفدِهَما َطْوًعا  ََبْرً ا، َبَما قَاَل اَدَعاَض: }َ َّللِِه َكْسُجُد مَ 
[ َ قَاَل اَدَعاَض: }أََ َلَْ 15اَ اِت َ األْرِض َطْوًعا  ََبْرً ا َ ِظالُ ُْم اِبْلُغُد ِ  َ اآلَصاِل{ ]الرهْعِد:يف السهمَ 

ِمْن َشْ ٍء كَد َدَ دهأُ ِظاللُُه َعِن اْلَدِمنِي َ الشهَماِ ِل ُسجهًدا َّللِِه َ ُ ْم َدااِ   ُ  ُر َن. َ َّللِهِ كَدَرْ ا ِرَض َما َاَلَق اَّلله
ْم ِمْن َكْسُجُد َما يف السهَماَ اِت َ َما يف األْرِض ِمْن َدابهٍة َ اْلَمالِ َكُة َ ُ ْم اَل َكْسَ ْكربُ َن. خَيَاُفوَن َرهبهُ 

 ( 149) "[50- 48فَدْوِقِهْم َ كَدْ َعُلوَن َما كُدْؤَمُر َن{ ]النهْحِل: 

 مغ  جغ : } ¸  قال  يف السماء  بداًأ إلسال  املال كة الذكن  م عند خ  ï   قال خ

آل خك حك جك  مق حق مف خف حف جف ]سورة   }
: ¸  قال  بدكن اإلسال   ااباعهم ألمر خ هبذا الدكن  ´   قال اعاض عن عباد م له  [83عمران:

 جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق}
  فهذه العبادات اليت اقو  هبا   فه  اإلسال  الذد كدكنون به     [206{ ]سورة األعرا :حم
ï. 

 
 (69/ 2( »تفسري ابن كثري« )149)
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 اسبد   صالة ال  اعاضقال اعاض يف ب ابه العزكز مبدًنا أن بل ش ء القه خ يف عبادة دا مة   
 ىل مل يك ىك مكانق ع من غهل الاقلني اإلل   ا ن، فقال عز من قا ل:}

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل
ْبُع َ اأْلَْرضُ " [44{ ]سددورة اإلسددراء:خئ حئ جئ َمَواُت السدده ُه السدده سددُ  َ َمْن ِفدِهنه، َأْد:  اُدَقدِ 

ُُه   جتِ ل ه  ِمَن اْلَمْخُلوقَاِت، َ اُدنَدز ُِ ُه َ اُدَع ِ ُمُه   رُِبوَن،  َ ُؤاَلِء  كَدُقوُل َعمها  َ َاَكربِ  َهُد  اْلُمشدْ اِبْلَوْحَدالِدهِة  َلُه  َ َاشدْ
 ابلعبادة  االلقداد  االسددددددد سدددددددال  له    ذا  و معىن اإلسدددددددال  فهو رفراد خ  (150)"يف رُبُوبِدهِ ِه َ ِرَ ِدهِ هِ 

لها خُ َعَلْدِه َ آلِهِ ف  ،سددددبحاله لهَم أَْعرَايبل َعَلْدِه مُلبهٌة ِمْن   َعْن َعْبِد ِخ ْبِن َعْمرٍ  قَاَل : أََاا النهيبه صددددَ َ سددددَ
عُ  اِحَبُكْم َ َذا كُرِكُد َرْفَع ُبلِ  رَاٍ  َ اْبِن رَاٍ  ، َ َكهددددددددَ كَباِج ، فَدَقاَل : ِرنه صددددددددَ ٍة َمْكُ وَفٍة اِبلدِ  ُبله   طََداِلسددددددددَ

ًبا فََأَاَذ مبََجاِمِع ثَدْوِبِه فَامْلَ َذبَُه َ قَاَل فَاِرٍع َ اْبَن فَاِرٍع ، فَدَقاَ  النهيبُّ صدَلها خُ َعَلْدِه َ آلِِه َ سدَ  لهَم ُمْغهدَ
لهَم ، فَ  لها خُ َعَلْدِه َ آلِِه َ سددَ وُل ِخ صددَ َجَلَ  : " َأاَل أََر  َعَلْدَك ثَِداَب َمْن اَل كَدْعِقُل " ، ُُثه َرمَلَع َرسددُ

َرْاُه اْلَوفَاُة   دهَة : آُمرُُبَماِ اثْدَننْيِ  ، فَدَقاَل : ِرنه لُوًحا َلمها َحهدددددددَ َدَعا ابْدنَدْدِه فَدَقاَل : ِرِن ِ قَاصل َعَلْدُكُم اْلَوصدددددددِ
َماَ اِت َ اأْلَ   َ َأهْنَاُبَما ْرِك َ اْلِكرْبِ َ آُمرُُبَما ِباَل رَِلَه ِراله خُ ، فَِإنه السددده ْرَض َعِن اثْدَننْيِ : َأهْنَاُبَما َعِن الشدددِ 

َعْي اَل رَِلَه ِراله خُ يف اْلِك هِة اأْلُْاَر  َباَلْي أَْرمَلَ   َ َما ِفدِهَما َلْو  ُ  َعْي يف ِب هِة اْلِمدزَاِن َ ُ ضددددددددددددددِ ضددددددددددددددِ
عَدْي اَل رِلَدَه ِراله خُ َعَلْدهِ  الَدْي َحْلقدًَة فَدُوضددددددددددددددِ ا بدَ اَ اِت َ اأْلَْرَض َ مدَا ِفدِهمدَ مدَ ا ، َ َلْو َأنه السدددددددددددددده ُهمدَ ا  ِمندْ مدَ

ُهَما  َُما َصاَلُة ُبلِ  َشْ ٍء َ هِبَا كُدْرَزحُل ُبلُّ َشْ ءٍ َلَقَ َم دْ  (151)"، َ آُمرُُبَما ِبُسْبَحاَن ِخ َ حِبَْمِدِه فَِإهنه
فإهنا صالة بل ش ء، فهذا ال سبد   ال حمدد من السموات  األرض  ملسو هيلع هللا ىلصفالشا د  نا قول النيب  

 ا  اسدددد سددددلموا ألمر خ االقهم   ما فدهن، رمنا    صددددال م امل ر ضددددة علدهم أبمر االقهم فالقاد
 ني أذعنوا له فقاموا هبذه ال دددددددددالة أال     قو م سدددددددددبحان خ  حبمده بما  رد يف اثدكت، معلن

  ب لك ال ددددددالة رسددددددالمهم   االقهم  اوحدد م رايه سددددددبحاله  و الواحد القهار  اع دمه  انزكهه

 
 (78/ 5( »تفسري ابن كثري« )150)

نَاِد 154( برمق: )48/  1( أخرجه احلامك يف "مس تدركه" )151) سإ ِ يُح اإلإ  ( قال احلامك : َدَرا َحِديٌث حَصِ
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هه عن أد لقص أ  عدب ملل يف عن الشدددددددددددركك  الولد  ال ددددددددددداحبة عن ذلك علًوا ببهلًا  انزك ™
 عاله.
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 الكون يغضب هلل ممن اعتقد غري ما يف اإلسالم وأشرك ابهلل 
 

بل رن السموات  األرض  ا بال جتل خ عن أقوال أ ل األداين الباطلة اليت اُرفي عن  
اإلسال   اا ل ي عنه يف عقددة  أحكامه فأصبحي ابطلة  ذا اخلر ج عن اإلسال  بالدهودكة  

عند مساعها  ذه   له   الن رالدة  األداين الشربدة فإن السموات  األرض  ا بال اغهب   رملالاًل 
يف دكنه اإلسال   أارب به يف ب به  علا   ¸  ألقوال املناقهة لدكن اإلسال   مهادة ملا قرره خا

آار م   رض  أ  م  من  رسله   خت حت جت هب مب خب: } ¸  قاللسان 
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
مرو:حص مس خس ]سورة  السُّوَرِة  "  [88-90{  َ ِذِه  يف  اَدَعاَض  قَدرهَر  ُعُبوِدكهَة  َلمها  الشهرِكَ ِة 
ْلَكاِر َعَلا َمْن َزَعَم َأنه َلُه َ َلًدا  َمَقاِ   يف  َشرََ   َأٍب،  ِباَل  َمْرَوَ  ِمْن  َاْلَقُه  َ ذََبَر  ،  ’   ِعدَسا، - اإْلِ

ُ ْم{ َأْد: يف فَدَقاَل: }َ قَاُلوا ابهََذ الره -اَدَعاَض َ اَدَقدهَع َ اَدنَدزهَه َعْن َذِلَك ُعُلوًّا َبِبهلًا مْحَُن َ َلًدا َ َلَقْد مِللدْ
ًلا ِردًّا{ قَاَل اْبُن َعبهاٍع، َ جُمَاِ ٌد،  قَدَ اَدُة، َ َماِلٌك: َأْد َعِ دًما  َ كُدَقاُل: }ِردًّا{ ،    قَدْوِلُكْم َ َذا، }َشددْ

َ ا أكها، ثالي لغات، أشهر ا األ ض َ قَدْولُُه: }َاَكاُد السهَماَ اُت    ِبَكْسِر اْ َْمَزِة َ فَدْ ِحَها، َ َمَع َمدِ 
ُن َذِلَك ِعْنَد كَد َدَ  هْرَن ِمْنُه َ اَدْنَشقُّ األْرُض َ بَِرُّ اْ َِباُل َ دًّا َ َأْن َدَعْوا لِلرهمْحَِن َ َلًدا{ َأْد: َكَكاُد َكُكو 

ُنه َتُْلوقَاٌت َ ُمَؤسهَساٌت َعَلا  مَسَاِعِهنه َ ِذِه اْلَمَقاَلَة ِمْن َفَجَرِة َبيِن آَدَ ، ِرْع َاًما لِلرهب ِ   َ ِرمْلاَلاًل؛ أِلَهنه
َة َلُه، َ اَل ُبْفَء  اَدْوِحدِدِه، َ أَلهُه اَل رَِلَه ِراله ُ َو، َ أَلهُه اَل َشرِكَك لَُه، َ اَل َلِ هَل َلُه َ اَل َ َلَد لَُه، َ اَل َصاِحبَ 

َعْبُد الرهمْحَِن ْبُن َزْكِد ْبِن َأْسَلَم: }َ اَدْنَشقُّ األْرُض{ َأْد: َغَهًبا    َ قَالَ ،    َلُه، َبْل ُ َو اأْلََحُد ال هَمدُ 
،  (152) "¸ َّللِِه

 
 (266/ 5( »تفسري ابن كثري« )152)
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 الكون يعبد للا ربه ابلسجود له وحده ال شريك له 
 

 ا    الشم  من تلوقات خ اعاض اسب     حده  اسجد له  حده  ال اسجد  ال اعبد 
 حط مض خض جضحض مص خص حصاعاض:}رال خ االقها، فقال خ  

 . [38{ ]سورة ك :جع مظ

يف اْلَمْسِجِد ِعْنَد ُغُر ِب الشهْمِ  ، فَدَقاَل: اَي   - ‘ -قَاَل: ُبْنُي َمَع النهيبِ   -  ¢-َعْن َأيب َذرٍ  "
ا َاْذَ ُب َحىته َاْسُجَد حَتَْي  َأاَب َذرٍ  ، أََاْدرِد أَْكَن اَدْغُرُب الشهْمُ ؟ قُدْلُي: خُ َ َرُسولُُه أَْعَلُم ، قَاَل: فَِإهنهَ 

 (153) "اْلَعْرِش ، َفَذِلَك قَدْولُُه اَدَعاَض: } َ الشهْمُ  جَتْرِد ِلُمْس َدَقرٍ  َ َا َذِلَك اَدْقِدكُر اْلَعزِكِز اْلَعِلدِم {
 قد أعلمنا خ بسجود   ´  فه  أسلمي   االقها أبن عبدت رهبا ابلسجود  اإلذعان ألمره

تلو  لهبعض  منهم  عبادة  له  }¸  قال  ¸  قات   مب زب يئرب نئىئ مئ زئ رئ ّٰ: 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث نثىث مث زث رث

 [. 18{ ]سورة اثج:ىن نن من زن رن مم ام ىليل

َشْ ٍء َطْوًعا  ََبْرً ا ُبلُّ  لَِعَ َمِ ِه َكْسُجُد  فَِإلهُه خُيْربُ اَدَعاَض أَلهُه اْلُمْسَ ِحقُّ لِْلِعَباَدِة َ ْحَدُه اَل َشرِكَك لَُه، "
ُ ِمْن َشْ ٍء كَد َدَ دهأُ  ِظاللُُه َعِن   َ ُسُجوُد ُبلِ  َشْ ٍء ِ ها خَيَْ صُّ ِبِه، َبَما قَاَل: }أََ َلَْ كَدَرْ ا ِرَض َما َاَلَق اَّلله

[ . َ قَاَل َ اُ َنا: }أَلَْ اَدَر َأنه اَّللهَ َكْسُجُد 48ِل:  اْلَدِمنِي َ الشهَماِ ِل ُسجهًدا َّللِِه َ ُ ْم َداِاُر َن{ ]النهحْ 
دعِ    َلُه َمْن يف السهَماَ اِت َ َمْن يف األْرِض{ َأْد: ِمَن اْلَماَلِ َكِة يف أَْق َاِر السموات، َ اْثَدَدَواَأِت يف َجَِ

 
 4802( حصيح البخاري : 153)
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ْلِ  َ ا ِْنِ  َ الدهَ ابِ  َ ال ههْلِ، ْسرَاِء:    ا َِْهاِت، ِمَن اإْلِ [  44}َ ِرْن ِمْن َشْ ٍء ِرال ُكَسبِ ُ  حِبَْمِدِه{ ]اإْلِ
. 

َا َقْد ُعبدت ِمْن دُ  دِص؛ أِلَهنه َا ذََبَر َ ِذِه َعَلا ال دهْن دددددِ ْمَ  َ اْلَقَمَر َ النُُّجوَ { : ِرمنه  ِن  َ قَدْولُُه: }َ الشددددده
ُجُد خِلَالِِقَها، َ َأهنهَ  َا َاسددْ َ َأهنه ، فَدَبنيه خهَرةٌ اَّللِه َماِء جَنٌْم َ اَل َْشٌْ  ، ا َمْربُوبٌَة ُمسددَ قَاَل أَبُو اْلَعالَِدِة: َما يف السدده

ِرُ  َحىته كُدْؤَذَن َلُه، فَدَدْأُاَذ َذاَت اْلدَ  امِلًدا ِحنَي كَِغدُب، ُُثه اَل كَدْن دددَ ِمنِي َحىته َ اَل َقَمٌر، ِراله كَدَقُع َّللِِه سدددَ
 (154)"َعِن اْلَدِمنِي َ الشهَماِ لِ  َ أَمها اْ َِباُل َ الشهَجُر َفُسُجوُدُمَا بَ  ء ِظاَل َِِما .كَدْرمِلَع ِرَض َمْ َلِعهِ 

ا أسدددددلمي لرهبا  رذ عني  اسددددد سدددددلمي ألمره بعباداه  ذبره  اسدددددبدحه  ´   ذه ا مادات أكهدددددً
 زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مكفقال خ اعاض يف ب ابه اثكدم:}

{ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من
ُسُه  "  [44]سورة اإلسراء: ِفدِهنه، َأْد: ِمَن اْلَمْخُلوقَاِت، َ اُدنَدز ُِ ُه َ َمْن  َ اأْلَْرُض السهْبُع السهَمَواُت  اُدَقدِ 

ُُه َعمها كَدُقوُل َ ُؤاَلِء اْلُمْشرُِبوَن، َ َاْشَهُد َلُه اِبْلَوْحَدالِدهِة يف   (155)"رُبُوبِدهِ ِه َ ِرَ ِدهِ هِ  َ اُدَع ِ ُمُه  جتِ ل ه َ َاَكربِ 
َل ك خذ  لًدا  َل ككن له شددددددركك يف   ™  مع قدااه فا  اه  ذا  و معىن اإلسددددددال   أسدددددداع عقدد

 ¸  القهددا خ  ،ملكدده  قددد الق خ َجدع اخلال ق اليت لرا ددا  لعرفهددا  اليت ال لرا ددا  ال لعرفهددا
  حده حىت اعبده  حده ال شركك له.

بِ ُ  حِبَْمِدِه{ َأْد: َ َما ِمنْ يف ا سدددهله : " ¬ قال ابن باهل ْ ٍء ِرال ُكسدددَ ْ ٍء  قَدْولُُه: }َ ِرْن ِمْن شدددَ  شدددَ
ِبدَحُهْم{  بِ ُ  حِبَْمِد اَّللِه }َ َلِكْن اَل اَدْ َقُهوَن َاسددددْ ِبدَحُهْم اَدْ َقُهوَن اَل َأْد:  ِمَن اْلَمْخُلوقَاِت ِراله ُكسددددَ َاسددددْ

َا ِِبِاَلِ  لَُغِ ُكْم. َ َ َذا َعا ل يف اْثَدَدَواَأِت َ الندهَباِت َ اْ ََمادِ  َهُر اْلَقْوَلنْيِ، أَكدَُّها النهاُع؛ أِلَهنه ، َ َ َذا َأشددددددددْ
ِبدَ  ال هَعاِ  َ ُ َو كُؤبل َمُع َاسددددْ ُعوٍد أَلهُه قَاَل: ُبنها َلسددددْ ، َعِن اْبِن َمسددددْ ِحدِ  اْلُبَخارِدِ  ، َبَما ثَدَبَي يف صددددَ

 
 ( بترصف403/ 5( »تفسري ابن كثري« )154)

 (78/ 5( »تفسري ابن كثري« )155)
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: َأنه النهيبه  ِبدٌ  َبَحِننِي النهْحِل،  ََبَذا َأَاَذ يف كَِدِه َح َدَداٍت، َفسدُِمَع َ ُنه اَ  ‘  َ يف َحِدكِت َأيب َذرٍ  سدْ
 (156)"َأَْجَِعنَي، َ ُ َو َحِدكٌت َمْشُهوٌر يف اْلَمَسالِددِ  ٪ كَُد َأيب َبْكٍر َ ُعَمَر َ ُعْاَماَن،

ا أارب النيب  أاََب   ، "عنعن النمل أله كعبد خ  حده  كسدددبحه     صدددالاه خلالقه  حده ملسو هيلع هللا ىلص أكهدددً
وَل خِ   قدَاَل: مسَِعْديُ  ¢ ُ َركْدَرةَ  ِل  ‘  َرسددددددددددددددُ ْي مَنْلَدٌة لَِبددًّا ِمَن اأْلَلِْبدَداِء فَدَأَمَر ِبَقْركدَِة النهمدْ كَدُقوُل: قَدَرصددددددددددددددَ

 (157)"فَُأْحرَِقْي فََأْ َحا خُ رِلَْدِه : َأْن قَدَرَصْ َك مَنَْلٌة َأْحَرْقَي أُمهًة ِمَن اأْلَُمِم ُاَسبِ  ُ 
 

 
 

ما تيرس يل يف الكتاب وقد رتبته حبسب عصور األنبيا  وتوالهيم حىت تكون  ودرا بفضل هللا الكرمي الوداب آخر  

قصصهم ودعوهتم تثبيتا بإذن هللا لقلوب املؤمنْي ابهلل ودينه اإلسالم وتبرصه هلم للحق اذلي مه عليه وتكون يف  

 نفس الوقت دعوة للاكفرين ىل  اإلسالم دين رب العاملْي ودداية هلم بإذن هللا. 

وىل  جنته ونسأل هللا أن جيعهل خالًصا   ´  أن جيعهل دداية للخلق هيدي به من يشا  ىل  رضاه  ونسأل هللا 

 لوهجه الكرمي ىلنه ويل ذل والقادر عليه 

 ... وآخر دعواان أن امحلد هلل رب العاملْي. 

 
 
 
 
 

 
 (79/ 5( »تفسري ابن كثري« )156)

 متفق عليه( 157)
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 املراجع 

 القرآن الكرو ▪

  – د(  279عدسا  مد بن عدسا التمذد )ت  ا امع الكبهل )سنن التمذد( /  أبو  ▪
 بهل ت  –دار الغرب اإلسالم   –حققه  ارج أحادكاه  علق علده: بشار عواد معر    

السنن الكرب  / أبو عبد الرمحن أمحد بن شعدب بن عل  اخلراساِن، النسا   )ت  ▪
أشر  علده: شعدب   - د( / حققه  ارج أحادكاه: حسن عبد املنعم شليب 303
 –الناشر: مؤسسة الرسالة   -قد  له: عبد خ بن عبد ا سن التب    -أؤ ط األر 

 بهل ت 

املس درك علا ال حدحني / أبو عبد خ اثابم  مد بن عبد خ بن  مد بن محد كه   ▪
  - د( 405بن لُعدم بن اثكم الهيب ال هماِن الندسابورد املعر   اببن البدع )ت 

 بهل ت  –دار الك ب العلمدة  -ع ا حتقدق: م   ا عبد القادر 

املنهاج شرش صحد  مسلم بن اثجاج / أبو زبراي    الدكن ُيىي بن شر  النو د /   ▪
  د(1392) 2ط-بهل ت  - د(  / دار رحداء التاي العريب 676ت: )

رر اء الغلدل يف بركج أحادكت منار السبدل /  مد أصر الدكن األلباِن / املك ب  ▪
  د( 1402) 2 ت ، دمشق /طاإلسالم  / بهل 

دار  -مبعهد اإلما  الشاطيب مربز الدراسات  املعلومات القرآلدة/  موسوعة ال  سهل املأثور ▪
د. لوش بن ُيىي  -املشرفون: أ. د. مساعد بن سلدمان ال دار /  بهل ت  -ابن حز  
 الشهرد

 بن أيب زمنني ا سهل ابن زمنني ) ا سهل القرآن العزكز ( أيب عبد خ  مد بن عبدخ ▪
 مد بن م   ا الكنز / ال ار حل ا دكاة /   - د( / ت: أبو حسني عكاشة 399)

  د( 1423) 1م ر / القا رة / ط
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 د( / ت:  مد النمر ،  516ا سهل البغود / لإلما  أيب عبدخ بن مسعود البغود ) ▪
السعودكة /   -الرايض  - عامان َجعة ضمربة ،  سلدمان اثرش / دار ال دبة اخلهراء 

  د( 1423) 2ط

 د( / ت:  مد  1322ا سهل القامس  )  اسن ال أ كل ( /  مد َجال الدكن القامس  ) ▪
  د(1415) 1لبنان / ط -فؤاد عبد الباق  / مؤسسة ال ارك  العريب / بهل ت 

 د( / ت:  774ا سهل القرآن الع دم / رمساعدل بن عمر بن باهل الدمشق  أبو ال داء ) ▪
  د(1418) 1الرايض / ط -دار طدبة اخلهراء / السعودكة  - سام  سالمة

ادسهل الكرو الرمحن يف ا سهل بال  املنان / عبد الرمحن بن أصر السعدد / ت: ابن  ▪
  د(1421عادمني / مؤسسة الرسالة / بهل ت / )

سلسلة األحادكت ال حدحة  ش ء من فقهها  فوا د ا / أبو عبد الرمحن  مد أصر   ▪
 د( / مك بة  1420اثاج لوش بن جنايت بن آد ، األشقودرد األلباِن )ت  الدكن، بن

 املعار  للنشر  ال وزكع، الرايض / ال بعة: األ ض 

سلسلة األحادكت الهعد ة  املوضوعة  أثر ا السدئ يف األمة /  مد أصر الدكن بن  ▪
  د( 1412) 1ط  -السعودكة  -اثاج لوش األلباِن / مك بة املعار  

بن مامله / ابن ماملة أبو عبد خ  مد بن كزكد القز كين،  ماملة اسم أبده كزكد  سنن ا ▪
فد ل عدسا  -دار رحداء الك ب العربدة  - مد فؤاد عبد الباق   - د( 273)ت 

 . البايب اثليب

حتقدق  - د(  275سنن أيب دا د /  أبو دا د سلدمان بن األشعت األزدد السجس اِن ) ▪
ال بعة: األ ض،  - مد بامل قره بلل  / دار الرسالة العاملدة  -: شعدب األرلؤ ط 

 .   د 1430

صحد  البخارد / أبو عبد خ،  مد بن رمساعدل بن ربرا دم بن املغهلة ابن بردزبه  ▪
ُث َصو ر ا  -البخارد ا ع   / السل الدة، ابمل بعة الكرب  األمهلكة، ببوالحل م ر 
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 د لد  دار طوحل   1422طبعها ال بعة األ ض عا  بعناك ه: د.  مد ز هل الناصر،   
 بهل ت  –النجاة 

صحد  ا امع ال غهل  زايدااه /  مد أصر الدكن بن اثاج لوش األلباِن / ت:  ▪
  د / املك ب اإلسالم 1420

  261  - 206اثسني، مسلم بن اثجاج القشهلد الندسابورد ) صحد  مسلم /  أبو ▪
دار رحداء الك ب العربدة: فد ل عدسا البايب  - د( / ا قق:  مد فؤاد عبد الباق  

 بهل ت( -القا رة ) َصو رْ ا: دار رحداء التاي العريب  -اثليب 

البن أيب عاصم (/   ظالل ا نة يف بركج السنة ) بركج الشد  األلباِن لك اب السنة ▪
  د(1400) 1 مد أصر الدكن األلباِن / املك ب اإلسالم  / بهل ت ، دمشق / ط

غركب اثدكت / عبدخ بن مسلم بن ق دبة الدكنورد أبو  مد / ت: د. عبدخ   ▪
  د( 1397ا بورد/م بعة العاِن/بغداد/ ط: األ ض )

 د( /  852حجر العسقالِن )ف   البارد شرش صحد  البخارد / ألمحد بن عل  بن  ▪
  د(1407) 3القا رة / ط -ت:  ب الدكن اخل دب / املك بة السل دة 

مدارج السالكني بني منازل رايك لعبد  رايك لس عني /  مد بن أيب بكر أكوب الزرع   ▪
 د( ت:  مد حامد ال ق  / دار الك اب العريب / بهل ت / ط :  751أبو عبدخ )

  د(1393الاالدة )

 د( ت: شعدب األرأؤ ط  آار ن / مؤسسة  241ند اإلما  أمحد بن حنبل )مس  ▪
  د( 1416) 1لبنان / ط -الرسالة/ بهل ت 

 املك ب اإلسالم  - مد أصر الدكن األلباِن  -مشكاة امل ابد  للخ دب ال ربكزد  ▪

 د(/:عمر بن 1377معارج القبول بشرش سلم الوصول / حافظ بن أمحد اثكم  ) ▪
 (.1990-1410أبو عمر/دار ابن القدم/الدما / ط:) مود 
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 الفهرس
 2... ........................................................................  املقدمة

ولعنهم ألقواهلم الكفرية وتكذيبهم لكتاب للا   حكم للا ¸ على اليهود والنصارى ابلكفر 
 7.............................................. ............................. ورسوله

  ي على دينه املرضي عنده الذ إن للا خيلق العباد حني خيرجوا من بطون أمهاهتم مسلمني
 11........................................................................ شرعه هلم

 13..... إليه وأن يكونوا أول املسلمني  يدعو الناساإلسالم دين األنبياء مجيعاً وأمرهم أن  
بل هو دين واحد لكل العباد على مر   للا ¸ ال يغري الدين وال يبدله من زمن إىل آخر

 15..........................................................................  العصور
 المدين نيب للا نوح الذي جاء به من عند للا اإلس

 17................................................ ودعوة قومه للدخول فيه واإلميان به
 20...... ودعوته لقومه إىل الدخول يف دين التوحيد وهو اإلإسالم دين نيب للا هود ’ 
 22......................  الذي كان يدعو الناس إليه هو اإلسالم دين نيب للا لوط ’ 

 23...................  الذي كان يدعو إليه الناس هو اإلسالم نيب للا إبراهيم ’ دين 
       29................... الذي كان يدعو الناس إليه هو اإلسالم دين نيب للا يعقوب ’ 
 31...... الذي كان يدعو الناس إىل اتباعه يف مصر إىل اإلسالم دين نيب للا يوسف ’ 

 الذي كان يدعو إليه قومه بين إسرائيل   موسى ’ دين نيب للا 
 33..........................................................  وأهل مصر هو اإلسالم 

 40....................  توحيد األداين الثالثة ومساواهتا مزاعم وبدع عند أصراب ضاللة
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 لمون يدعون مس  مجيع أنبياء بين إسرائيل من بعد نيب للا موسى ’ 
 46..............................................................  إىل دين للا اإلسالم 

 ودعوهتما وجهادمها دين نيب للا سليمان وأبوه نيب للا داود •
 47........................................................... يف سبيل نشر اإلسالم 

 52................... ودعوته الناس لإلسالم والتوحيد نس ابن مىت ’ دين نيب للا يو 
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